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MEZEI MÁRTA (Budapest)
Az utazás kronotoposza a 19. század elejének útirajzaiban
A kronotoposz terminusa a matematizált természettudományból szár
mazik, s Bahtyin vezette be az epika vizsgálatába. Értelmezése szerint kife
jezi a tér és idő elszakíthatatlanságát, s egyszerre tartalmi és formai kategó
ria. Bahtyin műfajilag tipikus kronotoposzokról beszél; három regény-kronotoposzt vizsgál: a próbatételes kalandregényét, a köznapi kalandregényét
és az életrajzi regényét. Az utazás kronotoposza különösen jellemző a ka
landregényekben: a rendkívüli, a csodálatos esetek változatos helyszíneken,
a vándorlás embert próbáló különleges eseményeiben történnek; váratlan,
meseszerű eseményeiből épül a kaland. A helyszínek változása, az esemé
nyek rendje az időfolyamatban ilymódon már rendezőelv, kompozicionális
elv is, és mint ilyen, jellemző epikai sajátságokat világít meg. Az utazó hős
az új színhelyeken, eseményekben szembesíti a saját világát a megismert új
jal, óhatatlanul választ lényeges és lényegtelen, kellemes és kellemetlen, ta
nulságos és érdektelen között. Az utazás kronotoposza így értékmozzana
tokhoz is kötődik, a korra és az alanyra jellemző értékvilágot ismertet meg.
Ebben a komplex értelemben vizsgálom a 19. század elejének útirajzaira
jellemző kronotoposzt mint műfaji, kompozicionális elvet, amelyben tér,
idő, értékmozzanatok, alanyi szempontok összegeződnek.
Az utazás ősi kronotoposz: a mesék világában éppúgy fellelhető, mint
az ókori kalandregényekben vagy az Odüsszeiában. Utaztak a 18. sázadi
epikában is: Candide, a vadember, a perzsák Voltaire-nél és Montesquieunél, nálunk Tariménes és Gvadányi nótáriusa. E művek nem útirajzok, az
utazás bemutatása alárendelődik a választott epikus műfaj ábrázolási elvei
nek, célzatának. Rendszerük, értékviláguk azonban eléggé hatásosnak,
hosszú életűnek bizonyul, kihat az útirajzokra is. E 18. századi művekben a
helyszínek a tanulságok, a tanítások helyszínei, szembesülések történnek itt,
amelyekben a modern élet visszás jelenségei lepleződnek le — elvileg vég
telen mennyiségben. A tanulás, a tanítás történetének határt szab ugyan az
utazás tartama, mégis behatárolatlan, hiszen az egymás mellé rendelt isme
retszerzés és közlés valójában végtelen sor, tetszőleges mennyiségben foly
tatható. Az események föl is cserélhetőek, nincs igazi hatásuk egymásra. A
legfontosabb az, hogy az eszmék minél nyomatékosabban, hathatósabban
jelenjenek meg, lehetőleg sokoldalú megvilágításban.
Az útirajz-írók a 19. század elején szintén tanítani akarnak, ismerete
ket terjeszteni. A tanítás „anyaga" itt nem a fikcióba áttett elmélet, utópia,
hanem maga a leírt világ, annak lehetőleg pontos, lehetőleg teljes, lehetőleg
objektíven bemutatott képe. A helyszín hangsúlyozottan valóságos helyszín:
országok, tájak, s mint ilyenek jelennek meg új ismeretanyagként. A szerző
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és tárgya viszonyát, szemléletét meghatározza, hogy amit leír, az személyes
élményén túlmutató érték: ismeret a tudomány szintjén. „Boldog ki ilyen
könyvet forgat", írja Csokonai az útirajzokról a Halotti versekben, mert
„mind igaz, mi itt íródik. . .. Mind tudomány, amit az elménk megkapott".
Kis János, mint Kazinczynak írja, barátaival együtt már 1806-ban dolgozik
egy többkötetes útirajz fordításán (KazLev. IV. 349—350.), ez 1816—1819ben jelenik meg Pesten, címe: Nevezetes utazások tárháza. Több fordító
többnyire kivonatban, sűrítve ültet át híres útirajzokat Afrikáról, az Atlanti
óceán és az Európát körülvevő tengerek szigeteiről, Kínáról, Észak-Ameri
káról, Kanadáról, Európa híres és kevésbé ismert országairól: Görögor
szágról, Skóciáról, Írországról, a skandináv államokról. Ismeretlen világok,
érdekes világok tárulnak fel, tájak, városok, s főként az emberek idegen,
másfajta életmódja, szokásai, erkölcsi világa. Kis gyűjteményének fordítói,
mint az előszavakban leírják, a hathatós tanítás érdekében összevonnak és
kiegészítenek: „A több kötetes munkát egy darabba öszveszorítani igyekez
tem, de úgy, hogy ebből mind a' mellett semmi interesszáns dolog ki ne
maradjon", ki is egészítette más, újabb művek tanulságaival, hogy ezek, „s
más szükséges magyarázatok által ezen Országok' és Nemzetek' esmértetését hazám fijaira nézve még teljesebbé 's fontosabbá tehessem" — olvassuk
a VIII. kötet skandináviai útirajzát tolmácsoló Horváth Zsigmondtól. A for
dító ilymódon szerkesztővé, társszerzővé lép elő; a könyvek pedig a hazai
igényekhez alakított magyar könyvekké válnak.
A hazai szerzők másféle érdeklődést mutatnak. A távoli országok, a
mások élménye szerint közvetített benyomások, ismeretek helyett egyre ha
tározottabb választással fordulnak az elérhetően közelebbi úticélok, a köz
vetlenül szerzett tapasztalatok felé. Bredecky Sámuel (Reisebemerkungen
über Ungern und Galizien. Wien, 1809.), gróf Batthyány Vince (Utazás
Magyar Országnak, Erdélynek, Moldáviának és Bukovinának egy részén ál
tal 1805-ik esztendőben. Pest, 1818.) könyvei a Magyarországhoz közeli
tartományok regényes vidékeit mutatják be: a Felvidéket, Galíciát, Erdélyt.
„Magyarország nem ismeri Erdélyt" — írja Kazinczy az Erdélyi levelek
előszavában, s a mű alkotásának hosszú folyamatában Erdély tájait, műve
lődéstörténeti nevezetességeit éppúgy meg akarja örökíteni, mint történetét,
közigazgatását, nevezetes lakóit, mert mint írja, „nem illik nem ismer
nünk". Kazinczy egyébként 1789-ben, majd 1824-ben és 1831-ben is ír úti
rajzokat a hazai vidékekről (a helyszínek: Miskolcról Kassára, Kassa, Eger,
Füred, Debrecen, Nagyvárad, Pannonhalma, Vác, Esztergom, Nógrád és
Gömör). Ezekben az utazásokban főként a művelődéstörténeti értékeket
örökíti meg, a művelődéstörténeti szempontból érdekes helyek, emlékek,
emberek bemutatása áll az ismeretközlés középpontjában. Ezekben a mű
vekben a szerzők az általános tájékozódáshoz, műveltséghez integrálják a
sajátunk megismerését; itt már nem az újdonság, az érdekesség a legfonto
sabb, hanem a nemzeti tudathoz tartozó műveltségi anyag: az ismeret itt

233

nemzeti ismeret, önismeret. Az útirajzok e vonása demonstrálja azt az új,
nemzetiesedő irányt, amely irodalmunk egészére jellemző e korszakban. A
hazai tárgyú írások azonban a műfaj irányzatosságát, célzatát, értékvilágát
tekintve mégsem különböznek lényegesen az előbbiektől: mind a távoli,
mind a közelebbi, a hazai vidékekről elsősorban hasznos ismereteket közöl
nek, ismereteket terjesztenek, s e célzat szerint mutatják be az egyes helyek
nevezetességeit tárgyilagos, a tudományhoz illő leírásokban.
Némiképp különböző helyszín és bemutatás jellemző az úgynevezett
fürdő-levelekre. Irodalmi előd a 18. századból Gvadányi Pöstyéni förödése
(1787), amelyben az író a fürdőélet szórakoztató eseményeit, anekdotáit
szedi rímekbe, helyenként vaskos humorral. 1817-ben Dessewffy József ír
egy fürdő-levél útirajzot a kor divatos üdülőhelyéről Bártfai levelek címen.
Dessewffy sem mond le az ismeretek közléséről: leírja a tájat, a „savanyú
víz" eredetét, hasznát, hatásait, a fürdés, a vízivás módjait. Legjobban az
emberek érdeklik: viselkedésük, öltözetük, szokásaik, társalgásaik, esetleg
párbeszédekben. A helyszín ugyan hangsúlyozottan a társasélet helyszíne:
történéseiben és bemutatásában keresi a szórakoztatót, az anekdotikusat —
ám még úgy, hogy nem mond le az útirajzokban szokásos ismeretátadás, a
tanítás szándékáról. Ez nemcsak a vidék és a gyógyvíz leírásából látszik,
hanem a társasélet rajzából is: láthatóan amolyan társadalmi keresztmetsze
tet óhajt adni a különféle rétegekről, a különféle társadalmi rangú vendé
gekről, az előkelőségekről éppúgy, mint a mesteremberekről, a muzsiku
sokról, ügyelve a leírás tárgyilagosságára.
A színhelyek megválasztásában és bemutatásában döntő tehát az isme
retszerző és ismeretátadó cél — ez határozott értékválasztást jelent, amely
áthatja az útirajzok helyszíneinek, a történések időfolyamatának ábrázolási
módjait. Az értékszempont hatása jól látszik azokban a könyvekben, ahol az
utazásnak nagyon konkrét, határozottan megszabott küldetése van. Kis úti
könyveinek 2. kötetében például a „Kapitány Marchand" nevű utazót egy
„kereskedő-ház" küldi világkörüli felfedezésre, „küldöttségének fő tzélja a'
Prém-bőr-kereskedés és az azt elősegítő útnak kitudása volt". Állami meg
bízás: a diplomáciai kapcsolatok és a kereskedelem kiépítése a célja a Kíná
ba utazó angolnak, „Gróf Macartney "-nek, nem titkolva a szigetországnak
oly fontos teavásárlás kiemelt tervét: „Hanem a' thea, a' thea!", melyet
„nem másunnan, mint Khinából szerzhetjük: addig semmit elmulasztanunk
nem volt szabad, csak hogy azon egyetlenegy kútfő a' mellyből az hozzánk
foly, nyitva maradhasson". Az amerikai és a kanadai útleírás hirdetett célja,
hogy a kivándorló „tulajdon szemeivel megvisgálja azoknak a' különféle tu
dósításoknak igazságát, mellyek az Amerikai Egyesült Tartományok' virág
zó és szerentsés állapotja felől adattattak, és hogy kitanulja, ha lehetne e' a'
szükség úgy hozván magával ezeknek az országoknak valamellyik részét jö
vendő lakhelyeknek választani".
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A határozottan kijelölt cél megszabja a helyszínek, a feladathoz tartozó
események, tudnivaló kiválasztását. A kereskedést szorgalmazó utazók ter
mészetesen azokat a vidékeket keresik fel, ahol prém, tea és egyéb áruk
szerzését remélhetik; a szerző azokat a szokásokat írja le elsősorban, ame
lyek a jó üzletet, a jó kapcsolatokat előmozdíthatják (ajándékozásokat, tár
gyalási módokat, cseretárgyakat), avagy a hátráltató tényezőket figyelmez
tetésül (az angolokról táplált előítéleteket, a versenytárs portugálok intri
kák). A diplomáciai viszony erősítéséhez ismerni kell a hivatalok működé
sének rendjét, a protokoll betartandó és kerülendő szokásait, a hivatalvise
lők magatartását, megnyerésének módozatait. Amerikáról írva a kivándor
lók számára fontosak a praktikus ismeretek: hogyan kell bánni az „indusok
kal", azaz az indiánokkal; leír a szerző foglalkozásokat, munkalehetősége
ket; betegségeket és gyógyításokat akár addig, hogy miként lehet védekezni
a moszkitók ellen, miként lehet csípésüket gyógyítani. A határozott cél a
helyszínek, a tárgyak, az események kiemelésén túl megszabja a bemutatás
módját is: a diplomatának, a kereskedőnek, a kivándorlónak pontos, tárgyi
lagos ismeretekre van szüksége. Ezért az amerikai útirajz szerzője, Weld
Izsák programszerűen „hideg vérű és minden indulattól tiszta vigyázassál"
írja munkáját; vonzót és visszataszítót, jót és rosszat egyaránt felsorakoztat:
a táj szépsége mellett sokszor ír a tisztátalanságról, a bűzről, az emberek
durvaságáról; végül aztán minden elhatározott objektivitása mellett is jól
látszik kiábrándultsága.
Speciális célja van a VII. kötetben Chateaubriand-nak: az ő útikönyvé
ben egy művét, A mártírokéi {Les Martyrs, ou le triomphe de la Religion
Chrétienne. Paris, 1810.) kiegészítő, helyszíneket, ihletet kereső író érdek
lődését ismeri meg a magyar olvasó. A fordító azonban itt is előtérbe lép:
bevezetés gyanánt 140 lapnyi előkönyvet ír, mivel, mint megjegyzi, a költő
műve „nem tulajdonképpen való utazás", s noha vannak benne „velős gon
dolatok", szükségesnek tartja, hogy mások felsorolt könyvei nyomán kiegé
szítse azt. A hazai olvasóközönség szempontjából ugyanis az útirajz „mind
tudomány", elsősorban ismeretterjesztő célzatú; a fordító ezt a feladatot tel
jesíti; s ha kell, ennek jegyében korrigál és bővít. Jelen esetben az első
részben Görögország történetét foglalja össze, a mitológiába nyúló kezde
tektől a jelenkorig, de kiegészíti a költő útirajzát is: hol másoktól vett leírá
sokkal, hol magyarázó és elmélkedő jegyzetekkel tűzdeli meg. Nem mintha
Chateaubriand megtartóztatná magát az ismeretek átadásától; elfogult, újra
meg újra fellelkesedő magatartásába nagyon is belefér, hogy a kedvelt gö
rög világról, éghajlatáról, városairól, műemlékeiről, szép asszonyairól ava
tott tollal írjon. E beszámoló azonban a költőé, aki nemcsak a művéhez
szükséges helyszínt örökíti meg, hanem mélyen személyes élményeit, be
nyomásait, hangulatait (például a „spártai unokák" lelki nemességének je
gyeiről, elalvás előtti, félálom-elmélkedéseit a tünékeny fiatalság örömeiről,
a fájdalmas búcsú érzelmi hullámverését a „Súmiumi" fokon). Azaz: az út
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állomásai mellett látjuk az utazót is, az ismeret mellett az ismerőt — s ez
korántsem szokásos még e korszak útirajzaiban. Az utazó ugyanis elsősor
ban megismerő, s minthogy az ismeretszerzés és átadás a cél, személyének
nincs meghatározó szerepe; mint alanynak csak azon tulajdonságai érdeke
sek, amelyek e szempontból hasznosak. Kazinczy erdélyi útirajzában a
megismerésre ösztönző kíváncsiságát, nyitottságát emeli ki, a befogadásban
az érzékenységet és a felkészültséget, ahogyan az egyes adalékokat
történeti, művelődéstörténeti rendbe szerkeszti. A személyiség egyéb
vonásai, egyéni indítékai nem tartoznak szorosan az útirajzhoz, nincs
jelentős szerepük a művek értékvilágában. Ezt több sajátság mutatja.
Igaz ugyan, hogy az ismeretszerzés az egyén számára is kiteljesedés,
„boldogság" — írja az Anglia körül utazó Pictet, ám ez csak akkor és azál
tal fogadható el, ha együtt van a munka, az utazás „nyilvánságos haszná
val", vagy valamely, az egyénin túlemelő meggondolással. Az egyéni cél, a
személyes indíték néha egyenesen hihetetlen a világ számára, s igazolásra,
bizonyításra szorul a művekben is. Chateaubriand leírja, hogy milyen gya
nakodva faggatták úticélja, indítékai felől. „Én utazok, felelék neki, mivel
a' Nemzeteket akarom ismerni", de mivel nem akarják elhinni mint egyéni
szándékot, vallásos céllal, a jeruzsálemi búcsújárás tervével bizonyít. Gya
nakvás fogadja az afrikai utazót is, amikor szándéka felől kérdezgetik: „Azt
feleltem, hogy tsupán az Országot akarom lakosaival eggyütt meg esmérni.
De kételkedett, hogy igazat mondék, 's úgy látszott, azt hitte, hogy valami
titkos tzélom van, mellyet félek meg vallani". A külhoni idegenek gyanak
vása nagyon is egybeesik a hazai igényekkel, az utazás és az útirajzok hasz
nát, általános értékét igazoló szándékokkal. A pusztán egyéni célként meg
jelölt utazás „nem tulajdonképpen való utazás", csak az általánosan hasznos
ismeretszerzés és ismeretátadás avatja azzá. Erről még akkor sem mondanak
le, ha az utazó valóban mély érzelmeket vagy igazán érdekes, veszélyes ka
landokat él át. Ilyenkor az útikönyvekben vagy a szerző, vagy a fordító, vagy
mindkettő ügyel arra, hogy kiegészítsen, hogy tájékoztató, leíró részek közbeékelésével megteremtsen bizonyos egyensúlyt, jóvátételt, az útirajzot iga
zoló értékvilágot. Mind Chateaubriand költői utazásában, mind a kalandok
ban ugyancsak bővelkedő afrikai bolyongásban közbeszúrt fejezetek van
nak, amelyek a hely földrajzi, történeti nevezetességeiről szólnak— e mű
vek szerkezetét így az érdekes és a tanulságos részek váltakozása jellemzi.
A személyesség ott is háttérben marad, ahol a választott forma mást ígér.
Néhány útirajz ugyanis levélformában íródott: Batthyány Vincéé, Dessewffyé, Kazinczyé; Kis gyűjteményében az Anglia körüli és az északamerikai könyv, a IV. és a VI. kötet. A levél — vélhetnénk — az egyéni él
mény átadását, a közvetlen, a személyes hangot teremti meg. Mégsem így
van. Kétségtelen, hogy a korabeli levélforma még erősen szabályozott, erő
sen köti az a főleg retorikai előírás, amelyet iskoláikban vagy a leveles
könyvekből sajátítottak el. Az útikönyvek levélformái azonban még ezt a
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szabályozott formát sem követik. A felsorolt művekben a címzett mindig a
„kedves Barátom" vagy „Barátim", de többnyire még ez a formalitás is el
marad, vagy esetleg az első mondatba szövődik bele: „Észre vehette édes
Barátom. . .", „Elértem óhajtásim fő czéljához, édes Barátom. . .", ,,E'
lesz az utolsó levél Barátim!" — írja Dessewfry, Kazinczy és az Anglia kö
rül utazó Pictet néhány levél elején. A közvetlen hangú felütés néha még
áthullámzik egy-két mondatra, a közlésmód azonban megmarad az útiraj
zokban szokásos, objektív, a tudományos szintig személytelen stílusban, il
letve a leírásokra jellemző harmadik személyű epikai közlésmódban. Miért
választották mégis a levélformát? Azt kell gondolnunk, hogy mintegy iga
zolást kerestek benne ahhoz, hogy egyéni élményekről írtak; megjátszották
vele, hogy ez eredetileg magánközlésre szánt beszámoló volt: ez „menthe
ti", ha a „tudományos" munka netalán elárulná egyéni elfogultságaikat.
Ha a művekben mégis teret kap az utazó egyénisége, egyedi megnyilat
kozása, az főként az epikai bemutatás közvetettségében nyilatkozik meg.
Azaz a rá jellemző véleményekben, ítéletekben, esetleg maximákban (ilyen
például a szigetvilágban utazó Marchand maximái, elmélkedései a fejlődés
ről és a hanyatlásról, az egyszerű népekről a 2. kötetben). S méginkább
azokban a leíró részekben, ahol a táj, az emberek, az események az utazó
ban erőteljes szubjektív hangoltságot keltenek. Kazinczy a baráti együttlétek
szép óráiról, érzékeny búcsúkról, közeli és távolabbi emlékezések bensősé
ges élményeiről számol be; Dessewffy csak közvetetten, a derűs szemlélő
désben láttatja alanyát; idéztük már Chateaubriand elfogódott perceit. De
valamennyi útikönyvben találhatunk olyan részleteket, amelyekben a táj
fensége, szépsége az útirajzíró tollát egyéni színezetű és művészi bemuta
tásra ihleti (az ugyancsak kritikus amerikai utazót például a Niagara
látványa ragadja el). A művészi részletekben, vonásokban jelentkező
szubjektivitás az útirajz-műfaj változásának is jele: ha villanásnyira, ha csu
pán egy-egy részletben, de már elénk állítja azt az utazót, aki majd szemé
lyisége teljes tudatosságával írja meg úti élményeit, vállalva nézeteinek, lá
tásának egyedi vonásait (Heinére, Börnére, Petőfire gondolhatunk). E kor
szak utazójára azonban még olyan személyi állandóság jellemző, amely
szinte a személytelenségig elvont: az ismeretszerző, az ismeretátadó, az is
mereteket rendező „tudós" alanya ez. A maradandó ismeret közlése a leg
fontosabb, a személyiség ezt szolgálja, elsősorban ennek közvetítője. Ka
zinczy úti élményeinek megörökítésére biztatja Zádor Györgyöt egy levelé
ben: „A' ki írva hagyja a' mit látott, századok múlva is láttatja a' mit láta,
's az a' gondolat érdemli a munkát". {KazLev. XX. 375.) Bizonyos állandó
ság jellemzi az utazókat is: a kalandok, élmények során nem változnak,
egyformán nyitottak, céljukhoz ragaszkodók mindvégig — éppúgy, mint
egykoron Gvadányi nótáriusa, aki vagy csetlő-botló figura viszontagságos
útján, vagy öntudatos leckéztető pest-budai sétáin. E személyi állandóság
szoros kapcsolatban van az útirajzok idő-ábrázolásával.
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Bahtyin azt írja a kalandregények elemzésében, hogy az idő beleoldó
dik a térbe, az idő a megjárt út tartamának ideje. Kétségtelen, hogy a ván
dorlás az elindulástól a visszatérésig (vagy ennek jelzéséig) megszabja az
időtartományt, de folyamatában, határainak kijelölésében a kronotoposz jel
lemző sajátságokat mutat. Az ismeretszerzés útján egy-egy állomás a megfi
gyelésekkel, felsorolással, tanulsággal egy-egy kerek egységgé válik. Volta
képpen ilyenek — ha vannak — magáról az utazásról szóló fejezetek is: itt
az utak, a fogadók, a kocsik és a hajók állapota, a körülmények megörökí
tése a legfontosabb. Ilyen részek ismétlődnek az egész folyamatban, volta
képpen tetszőleges számban és tetszőleges rendben, s az egyes történések
bízvást felcserélhetők — éppúgy, mint az említett 18. századi epikai művek
ben. Az idő ilymódon nem egymásra utaló, egymáshoz oksággal kapcsoló
dó egységek lánca itt sem, hanem mozaik-idő, amelyet az utazás éppen vá
lasztott, közvetlen, olykor véletleneken is múló rendje irányít. Közbeszól
néha az időjárás, néha engedélyek késése, néha a kocsijáratok, hajójáratok
szeszélye, vagy mint Kazinczynál előfordul, vendéglátóinak elfoglaltságai
miatti halasztások. Az ő útirajzában különösen jól érződik a mozaik-idő
monotóniája: hiába jár változatosan szép és nevezetes helyeken, hiába talál
kozik sok érdekes emberrel, minden állomáson voltaképpen ugyanaz törté
nik vele: szívélyes vendéglátás s persze sokoldalú tájékozódás. A pontosan
kijelölt céllal (diplomáciai, kereskedelmi kapcsolatok elősegítése, kivándor
lási tájékoztatás) írt útirajzokban az időtartam, a bemutatás köre e differen
ciáláshoz igazodik. Ha ugyanis az utazó elérte célját: leírta például Kínában
a kereskedéshez szükséges tudnivalókat, a további események már nem ér
dekesek könyve számára. Pedig az utazónak még akadnak kalandjai, vissza
felé tartva is átutazik nevezetes tájon, de mind a tengeri vihar, mind Szent
Ilona szigete már csak néhány mondatot érdemel: a célhoz választott hasz
nos idő lezárult, más, akármely érdekes eseménynek már nincs itt helye.
A legfőbb érték, mint sok vonásban láttuk, az ismeret. A tudás pedig,
amelyet a tágabb és a közelebbi világban megszereznek és feltárnak időtlen,
elemei mint adalékok, „tudományba" illő tények hatnak sorozatukban is.
Megszerzésük vágya állandó, mennyiségük végtelen, tetszőleges felsorolás
ban rendezik össze, nem határozott rendszerben. Főként az időtlen tudniva
lók ismétlődő felsorakoztatása jellemző, s éppen állandó időn kívüliségük
kel teszik monotonná az időben lejátszódó érdekesebb eseményeket. Láttuk,
vannak olyan könyvek, amelyekben a kaland, az egyéni élmény is megjele
nik, de azt mindig „kiegyenlítették" az általános tájékoztatás fejezeteivel.
Ilyenkor kétféle időszemléletet látunk: a kaland-idő, a személyes élmény
idejének egységeit meg a tudásra, tudományos közlésre jellemző időtlensé
get. Ami végső soron megint csak azt jelenti, hogy a művekre, a kalando
sabb, a szubjektívebb útirajzokra is a mozaik-idő jellemző, valamivel válto
zatosabb összeállításban.

JONKA NAJDENOVA (Szófia)

Magyar adalékok a bánáti bolgár időszaki sajtóban
(1867-1920)

A bolgárok különböző időben és néhány hullámban telepedtek be Ma
gyarországra. Jelenlétükre utaló emlékek a honfoglalás korából is maradtak
ránk. Az első népes bolgár csoport bevándorlására 1366—1369 körül, az
oszmán-törökök balkáni hódításaival kapcsolatban került sor.
A bolgárok Magyarországra vándorlását a továbbiakban konkrét törté
nelmi események motiválták. A bevándorlókat az ország központja felé irá
nyították, Buda és Pest környékére, vagy éppen Rozsd szigetre, a mai
Szentendrei szigetre. E szigeten keletkezett település még a XVII. század
első felében is az ott letelepedett bolgár népességre való utalásként Bolgár
falu néven szerepel.1
Az ország e részétől eltérően, ahol a bolgárok többsége feltehetően a
keleti pravoszláv egyház kebelébe tartozott, a Dél-Magyarországon fekvő
Bánát a katolikus bolgár emigránsok központjává vált. A Bánátba csiprovóiak (Kiprovec falu a bulgáriai katolikusok központja volt) és a Duna mel
léki falvakban élő, az 1688-as csiprovói felkelés után szülőföldjükről elme
nekült, katolizált paulikánusok költöztek be. Az eleinte Havasalföldében be
rendezkedő menekültek 1737—1738-ban, az osztrák—török háború idején
hagyták el a Román Fejedelemségben lévő telepeiket és alapították meg első
bánáti községeiket: 1738-ban az ún. „paulikánusok" (a Szvistov és Nikápoly környékéről származó bolgárok) Besenyőt; 1741-ben a csiprovóiak
Vingát. Vinga lett a betelepülők irodalmi életének központja.
A bánáti bolgárokra jellemző, hogy fejlődésük viszonylag önálló úton
haladt, ezért művelődési és irodalmi életük bizonyos fokig eltávolodott a
bolgár nép, a hazai környezet fejlődésétől. Elszakítva az anyaország szelle
mi életétől, a regionális gazdasági-társadalmi viszonyok, az uralkodó katoli
cizmus, a környező nemzetiségek kultúrájának és életmódjának hatása alatt
a bevándorlók különálló kulturális-vallási közösséggé alakultak. A bánáti
bolgárok a latin ábécére építve saját irodalmi nyelvet alakítottak ki maguk
nak, és a gyakorlati alkalmazás korlátozása ellenére ez a nyelv kielégítette
az irodalmi, társadalmi, vallási stb. szükségleteket.
A bánáti bolgár irodalom fejlődésében néhány szakasz különböztethető
meg. Az ismert tudós, L. Miletics2 szerint ezek a következők: 1851—1876,
amikor az irodalmi tevékenység elsősorban a tankönyvek és imádságos
könyvek szűk körében mozog; 1877—1894, amikor egy sajátos irodalom
fejlődik ki, amelynek területén a fiatal tanító és könyvkiadó, Leopold Kossilkov fejti ki sokoldalú tevékenységét. (A XIX. század közepéig Bánátban
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az anyaország hagyományait követik — a tanítás, a könyv és az irodalom
„illír", azaz szerbhorvát nyelvű.)
A bánáti bolgárok neves kutatója, K. Telbizov3 szintén két periódusról
beszél, az ún. „paulikánus" (1851-1860) és a „bolgár" (1866-1943) pe
riódusról. Telbizov korszakmeghatározó tényezőként fogja fel azt a körül
ményt, hogy az első periódusban a kiadványokat a „paulikánus nép" hasz
nálatára szánták, s ezzel gyakorlatilag a paulikánusok és bolgárok közötti
szeparatizmust táplálták, míg a második periódusban az irodalmi termékek
és alkotások a „bolgár népet" szolgálták, ez pedig a szeparatizmus felszá
molásának irányába hatott. Telbizov a második periódusban két alperiódust
különböztet meg: az űn. „dél-magyarországi alperiódust", amelynek kezde
tét 1866-ra, az első nyelvtan megjelenésének évére teszi és 1920-ig tart,4
amikor a bánáti bolgárok még magyar fennhatóság alatt éltek; a román—ju
goszláv periódust (1920—1943), amikor a Bánát területét Románia és Jugo
szlávia között osztották meg és ennek következtében a bánáti bolgárok egy
mástól elszakítva éltek.
Elfogadva a „dél-magyarországi periódus" formuláját, amely egyéb
ként a magyar tudományos irodalomban széles körben használatos, mivel a
Bánát Dél-Magyarország része volt, s így az ottani telepeseket dél-magyar
országi bolgároknak nevezték, számunkra helyesebbnek tűnik a perióduso
kat történelmi dátumok alapján meghatározni; az 1867-es kiegyezés és az
1920-ban aláírt trianoni békeszerződés alapján. Esetünkben éppen ezek a
történelmi események képezik a történelmi és irodalmi periodizáció alapját,
az e korszakban kibontakozó társadalmi változások pedig megszabták a
nagy gazdasági és kulturális fellendülés irányát az Osztrák—Magyar Mo
narchiában, így annak déli területein is.
Amint azt az adatok mutatják, a körülmények kedveztek a bánáti bol
gár irodalom és könyvnyomtatás fejlődésének. E tekintetben nagy jelentő
séggel bír az a tény is, hogy a XIX. század 60-as éveiben, a magyar hatósá
gok támogatásának köszönhetően, a bánáti bolgár iskolákban és templomok
ban az oktatás és az istentisztelet nyelveként bevezették a helyi bolgár dia
lektus használatát. Ezzel elkerülték a horvát (szerbhorvát) elem erősödését a
magyar rovására. Ugyanakkor támogatásban részesültek a bolgár érdekek
is, hiszen az idegen környezetben formálódhatott a bolgár népi tudat.
Mint a bánáti bolgár kultúra bázisa és közvetítője, Magyarország e
korszakban kétségtelenül pozitív szerepet játszott. Az eredeti alkotásokat
felmutató irodalom fejlődése ekkor olyan szakaszba érkezett, amikor Rill
vingai tanító és irodalmár (később ismert magyar pedagógus és kutató)
1866-ban megjelent Balgarskutu pravupisanj (Bolgár helyesírás) című
könyvével lerakta ezen irodalom helyesírási és nyelvi alapjait, s ezzel lehe
tővé és szükségessé tette a nyomtatott művek megjelenését. A kiadványokat
elsősorban Temesvárott, Szegeden, Vingán, valamint Aradon, némelyeket
pedig Pesten nyomtatták ki, s ezek kétségtelenül elősegítették a nép számára
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érthető, bár jelentősen megváltozott nyelv kialakulását. Éppen ebben a pe
riódusban látott napvilágot a legtöbb kiadvány, kb. 40 vallásos és világi tár
gyú mű és periodika (kalendáriumok és újságok). Ekkor fejtették ki tevé
kenységüket a bánáti bolgár irodalom legjelesebb képviselői is. Figyelembe
véve Magyarország szerepét a bolgár könyvnyomtatás fejlődésében általá
ban,5 úgy vélem, hogy a bánáti bolgár szerzők műveit jogosan tekinthetjük
a magyarországi bolgár könyvnyomtatás általános története részének.
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a bánáti irodalmi központ alkotásait,
kulturális jelenségeit az anyanemzet, a történelmi haza irodalomtörténetének
keretében kell tárgyalni.
E periódus — az eredeti bánáti bolgár irodalmi alkotások tekintetében
— olyan nevekkel és művekkel jeleskedik, amelyek fontos szerepet játszot
tak saját környezetükben. Jellemző rá bizonyos kettős irodalmiság is: az ol
vasók, s még inkább az írók kétnyelvűek, sokan közülük kettős kultúra hor
dozói. Ez inspirálta a bánáti bolgárok kulturális életének kibontakozását,
maguk az alkotók pedig lépést tartottak a befogadó közeg irodalmi-esztéti
kai nézeteinek fejlődésével, a társadalmi és politikai élet változásaival.
Az együttélés a magyar kultúra mélyebb megismerését, a magyar nép
hez való közeledés természetes törekvését hozta magával. E törekvés kifeje
zését megtaláljuk mind az egyes kiadványokban, mind pedig bizonyos kez
deményezésekben, pl. a Petőfi- és Kisfaludy-szoborra történő adománygyűj
tésben, a magyar nyelvű kiadványokra való előfizetésben. Az állandó érint
kezés és az a meggyőződés, hogy a bolgároknak és a magyaroknak barát
ságban kell élniök, a bevándorlottakat aktív tevékenységre serkentette. A
korszak legismertebb alakja, Leopold Kossilkov megírta Magyarország tör
ténetét (1891), belefoglalva röviden a magyar irodalomra vonatkozó fontosabb adatokat is, megismertette olvasóit a forgalomban lévő pénzegységgel,
a koronával (1893), a magyar nyelvvel (1880), sőt magyar tárgyú levonato
kat is publikált. Luku Velcsov, besenyői tanító magyar—bolgár szótárat
adott ki (1899); Franc Kristofcsák, besenyői lelkész vallásos tárgyú köny
veket fordított le. Péter Puskov, községi hivatalnok Győrffy Ivánnak a ko
rona pénzegység értékéről szóló magyar nyelvű könyvecskéjéből publikált.
Úgy látszik, a bánáti bolgár irodalmárokban egyre inkább tudatosodott a
magyar szellemi termékekről és a szellemi életről szerzett információ hasz
nos volta, az egymáshoz való közeledés és az együttműködés szükségessé
ge.
A magyar néphez és annak kultúrájához való viszony leginkább a bá
náti bolgárok időszaki sajtójában jutott kifejezésre. Kezdetben naptárakat
(kalendáriumokat) adtak ki, amelyek bizonyos fokig kielégítették a szóra
koztatva tanító olvasmányok iránt jelentkező szükségleteket, s mint ilyenek,
az időszaki sajtó szerepét töltötték be.
A naptárak évenként egyszer jelentek meg. Az első időkben, így 1869ben Jozu (Josif, József) Rill Pomenje (Emlékezet) és Anton Dobroszláv ta-
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nító Baigar sei kalendarja. (Bolgár Kalendárium). 1877—1893 között látott
napvilágot Leopold Kossilkov Balgarsci Denevnice (Bolgár Naptár), amely
a legnagyobb népszerűségnek örvendett és a Celedin Gudisnik (Családi Év
könyv 1889—1894) című melléklettel együtt igazi „népi olvasmánnyá" vált.
Az idegen hatás ellenére, amely alól a kiadók, így Kossilkov sem von
hatták ki magukat, az időszaki sajtó másik ágával, az újságokkal ellentétben
a kalendáriumokban alig-alig vehető észre a magyar kultúrával való kapcso
lat megteremtésének törekvése. A magyar irodalmi művek bolgár nyelvű
fordításával szintén ritkán találkozunk. így pl. Kossilkov naptárában „Őfel
sége, I. Ferenc József genealógiáját" világítja meg, magyar közéleti férfiak
(Eötvös József, Deák Ferenc) gondolatait idézi fel, bizonyos érdeklődést
mutat a magyar műfordítás iránt is. Ezzel együtt különböző vázlatokban a
vingaiak betelepedésére és az 1744-ben, Mária Terézia által kiadott privilé
giumokra vonatkozó adatokkal szolgál, bizonygatja a katolikus vallás elő
nyeit. Figyelmet szentel a helyi eseményeknek is. Közli a legfontosabb ma
gyarországi vásárok időpontját, a közelgő választásokra való tekintettel pe
dig összesen három életrajzban agitál Tisza Kálmán miniszterelnök és a Temes vármegyei vezetők mellett. Tiszát mint „édes hazánk" „első polgárát"
és „első emberét" dicsérve Kossilkov egyenesen felhívja honfitársait, a
„bolgár polgárokat", hogy Tiszára szavazzanak és magyarul kiáltsák: „él
jen"!
A „hon", a „haza" eszméje állandóan szerepelt Kossilkov egyéb kiad
ványaiban is, különösen az általa alapított Vinganska Narudna Nuválában
(Vingai Néplap). Ez a bolgár kisebbség körében oly népszerű újság 1881ben (24 szám), 1885-ben (24 szám), 1886-ban (25 szám), és 1887-ben (17
szám) jelent meg, az első évfolyam csak bolgár nyelven, később magyarul
is. Jellemző az újság fejlécén álló mottó: „Istennel a népért és a hazáért". A
haza fogalmán Magyarországot értik, amelynek a bolgárok hűséges fiai let
tek. Annak ellenére, hogy hazafias és bolgár nemzeti tudatról tanúskodó
szellemmel volt átitatva, az újság a barátság politikáját követte Magyaror
szággal szemben, bizonyságot téve a bolgár telepesek alattvalói hűségéről, s
amint alább látni fogjuk, igyekezett megismerni az „új" hazában kibontako
zó szellemi és egyéb folyamatokat.
Az első évfolyammal ellentétben, amikor az inszinuációk ellenére a
Nuvalata (Újság) a bolgárság erőssége igyekezett maradni, az 1885-ben új
jászervezett lapot határozottan megérintette a magyar sovinizmus szelleme.
A lap a hivatalos politikának megfelelő agitációt folytatott a vingai iskolá
ban megvalósítandó reformok érdekében, helyeselte a magyar nyelv kötele
zővé tételét az iskolákban, beleértve a kisebbségi tanintézeteket is. Hangsú
lyozta a magyar nemzethez való tartozás eszméjét, kifejezésre juttatta azt a
gondolatot is, hogy csak a bánáti bolgárokat nem lehet lázadásra bírni, mert
ők jól érzik magukat a „magyar törvény alatt". így a szerkesztő vallomása
szerint az Újság harmadik évfolyama teljesítette alapvető feladatait: egy-
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részt a magyar szellemet terjeszti a bolgár kisebbség körében, másrészt
Vingáról „kiszorított sok szláv és oláh újságot".
A tárgyalt periódus végéig még három kiadvány látott napvilágot, egy
azon nyelvjárást használva és csaknem azonos platformon és azonos felada
tok teljesítését vállalva. Az ismert Madzarsci Balgarin (Magyarországi Bol
gár, magyar címe Temes-Vingai Híradó 1893—94) és a Narudna Nuvala
(Néplap, 1908—1909) mellett használhattunk egy, a tudomány számára is
meretlen, általunk felfedezett újságot, az 1888—1893 között megjelenő vi
déki sajtóorgánum, a Magyar Néplap mellékletét, a Nuvalata na madzsarstyite balgarét (Magyarországi Bolgárok Lapja), amelyet az utolsó évfo
lyammal, 1893. január 15-től március 19-ig terjesztettek. Az ebben az új
ságban közzétett anyagok nagyon jellemzőek mind a specifikus környezet
ben kibontakozó folyamatokra, mind a bolgár időszaki kiadványokra általá
ban, amely kiadványok a magyar denacionalizációs politika szolgálatában
álltak. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk egy szerintem nagyon fontos
körülményt: a magyarosításért folytatott harc egyszersmind küzdelem volt
az elrománosítás és az egyéb hatások (német, horvát, szerb) ellen, amelyek
nek a bolgárok a mindennapi életben ki voltak téve, s amelyek szintén fel
idézték a beolvasztás veszélyét.
S így korszakunkban — a nemzeti kisebbségekkel szemben folytatott új
politikának köszönhetően — az összes hatások közül, amelyek a bolgárokat
érték, a legerősebb a magyar volt. Mindez jelentőséggel bírt a bevándorol
tak életmódjára, viseletére és nem utolsósorban nyelvére nézve is, amelybe
magyar jövevényszavak kerültek, sőt egy bizonyos periódusban — a Ma
gyarországi Bolgárok Lapja kiadásának idején — magyarosodott a sajátsá
gos bolgár írásmód is.
Magyarországhoz és a magyarokhoz való közeledés nemcsak politikai,
hanem kulturális természetű is, s a magyar értékrendszer elfogadása főként
a műfordításokban jelentkezett. így pl. a Vingai Néplap első évfolyamában
a magyar irodalom alapvető képviselőinek nevével találkozunk: Eötvös Jó
zsef, Ráday Gedeon, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János. S ha
a felsorolt nevek mellett felhívjuk a figyelmet más adatokra, az irodalmi és
színházi beszámolókra, vagy Kölcsey, Vörösmarty, Jókai nevére való hivat
kozásokra, akkor kiderül, hogy a magyar irodalom nem volt teljesen isme
retlen a bánáti bolgárok előtt, a magyar szerzőkre való hivatkozások és ma
gyar tárgyú információk pedig bizonyos, a művészi ízlés területén érvénye
sülő tendenciákról beszélnek.
A legjelentősebb fordítások a költészet területén találhatók. A lefordí
tott szerzők és műveik — Ráday Gedeon kivételével — a XIX. századi ma
gyar irodalom fejlődését, és annak mindenek előtt romantizmustól áthatott
jellegét reprezentálják.
Vörösmarty két verssel szerepel, egyik közülük a Szózat, pontosabban
annak egy részlete, amely kategorikusan hirdeti a hazához való hűséget. Ér-
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dekes, hogy az eredeti mű hangzásának megfelelően Kossilkov bolgár nyel
vű fordításában a „Hazádnak rendületlenül / Légy híve, ó magyar" helyett
„Légy híve Hazádnak, Te bolgár" áll. Ez az álláspont — különösen az
adott politikai cikk kontextusában — Magyarország és a magyar nyelv meg
becsüléséről és a hozzá való kötődés érzéséről árulkodik, valamint arról,
hogy a Vingai Néplap szerkesztője erőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy a hatóságokat meggyőzze a bolgárok lojalitásáról. Később, az 1888ban írt polgári jogról szóló útmutatójában Kossilkov újból publikálta Vö
rösmarty „ismert dalát", de ezúttal a bolgárok említése nélkül. Azonban itt
is hangsúlyozza, hogy a magyaroknak és bolgároknak barátságban kell élniök egymással, „minden megkülönböztetés nélkül", és hogy haza csak az,
amely állampolgári jogokat biztosít és „megvédi fiait minden rossztól".
Az ismert író és államférfi, Eötvös József egészen más módon hatolt
be a bánáti bolgár köztudatba. Fordításai akkor jelentek meg a Vingai Nép
lap hasábjain, amikor már bizonyos hangulat alakult ki, bizonyos legenda
szövődött báró Eötvös és a hajdani bolgár tanítók, különösen az Eötvös és
Rill között fennálló kapcsolatról. (Mint oktatásügyi miniszter Eötvös segí
tette Rill felemelkedését, valamint az első bolgár ábécés könyv kiadását.)
Az újjáalakított Néplapban jelent meg a hír (1885. 8. sz.), hogy Vinga vá
roska hathetes gyásszal adózott Eötvös emlékének. Ugyanott esik szó arról
is, hogy a miniszter bámulatát fejezte ki, midőn megpillantotta a vingai is
kolát és azt azonnal „mintaiskolának" nyilvánította. Valószínűleg ezzel a
népszerűséggel és tisztelettel magyarázható, hogy az első magyar szerző,
akitől fordítottak, az Eötvös, és akiről a Rill nyomdokain haladó író, Kos
silkov a legjobb emlékeket őrizte meg. És annak ellenére, hogy a Megfa
gyott gyermek című vers nem reprezentálja az igazi írót, a regényírót és a
kritikai realistát, ez a fordítás a bánáti bolgárok Eötvös József iránt,
elhunyt barátjuk iránt táplált különleges érzéseiről tanúskodik.
Az összes fordítás közül különleges jelentőséggel bírnak Petőfi Sándor
versei. Tőle összesen hat vers jelent meg a Vingai Néplapban (1881, 6. és
15—16. sz.) s a Bolgár Napló című kalendáriumban és mellékletében 1888ban és 1891-ben. A fordító, Kossilkov válogatása a költő forradalmi, szo
ciális és^ politikai pátosza {Ha férfi vagy, légy férfi), valamint intimebb
lírája {Ősz elején) iránt megnyilvánuló érdeklődésről tanúskodik. Néhány
vers pedig, amint azt megállapíthattuk, a „Felhők" ciklus valóságos
periódusát tükrözi: Emlékezet, A bánat nagy óceán, Mi a dicsőség?
A Bulgáriában ez időszakban tért hódító műfordítói irányzattal való
összehasonlítás megmutatja, hogy a bánáti bolgárok magyar irodalomhoz
való viszonyát más célok és feladatok motiválták, mint az anyaországban
élőkét. (Bulgáriában Petőfi nevét már 1849-ben, a Kossuth-emigráció bul
gáriai tartózkodásával kapcsolatban említették, de első lefordított verse csak
1872-ben jelent meg. Az első, legnépszerűbb versek közé pedig az Őrült
tartozik, Ivan Vazov fordításában.6) Bánátban a bolgárok számára Petőfi
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forradalomra való lángoló felhívása nem hangzik oly kategorikusan, mint
Bulgáriában. Ezt igazolja a válogatás természete és a fordítások jellege,
amelyek művészi színvonala elég alacsony. S bármennyire is megengedhe
tetlennek tűnik, mégis, a műfordítói érdeklődés egy és ugyanazon időben,
Bulgáriában és Bánátban jelentkező irányzatainak az összevetése nagyon jel
lemzőnek bizonyul: mások azok a feladatok Bulgáriában, amelyek a haladó
gondolat szolgálatában állnak — ez a forradalom, a szabadság és a függet
lenség eszméje —, s megint mások azok a feladatok, amelyek a bánáti bol
gár közvéleményt foglalkoztatják: ezek a közművelődés, s vele kapcsolat
ban, legalábbis eleinte, a nemzeti tudat ébresztése és a bolgár szellem meg
őrzése.
Az itt szereplő, s más, a szűk keretek miatt nem érintett adatok alapján
megállapíthatjuk, hogy a magyarok és bolgárok között kialakult hajdani
konfliktusok nem a kultúra, hanem a politika terén jelentkeztek. Éppen a
nemzetiségi kérdés, a bánáti bolgár kisebbség sorsának kérdése az az ütkö
zőpont, amely éveken keresztül meghatározta a bolgár bevándorlók és a he
lyi lakosság együttélésének jellegét. Ugyanakkor nem kevés példát hozha
tunk fel az egyetértés és az együttműködés bizonyítására, valamint a közele
dési törekvésekre. Ebben a tekintetben bizonyos hagyományok folytatásáról
beszélhetünk, amennyiben egyesek (Dunyov István, Berecz Imre) részt vet
tek az 1848—1849-es forradalomban és szabadságharcban, mások pedig
(Rill, Eusebius Fermedzsin) szoros kapcsolatokat tartottak fenn a magyar
kulturális, szellemi és politikai élet szereplőivel, valamint egyházi szemé
lyekkel.
Ezzel együtt — függetlenül a mindennapi érintkezéstől — azt is lát
nunk kell, hogy az érdeklődés, különösen a szellemi megismerésre való tö
rekvés egyirányú maradt. A magyarok nem érezték szükségét a sajátos bá
náti bolgár kultúrához való közeledésnek, s még kevésbé a fordításoknak.
Ugyanakkor a bánáti bolgárok irodalma nem hagyhatta figyelmen kívül a
magyar irodalmi és szellemi élet fejlődésének tendenciáit és az azokból le
vonható tanulságokat. Sőt, a bánáti bolgár irodalom egyes képviselői termé
szetes módon kapcsolódtak be a magyar kulturális élet fejlődésének folya
matába és munkálkodtak mind a bolgárok, mind a magyarok szellemi fel
emelkedésének érdekében.
A bolgár bevándorlók és a magyarok hosszú együttélésében az
1867—1920 közötti periódus — a sajátságokat figyelembe véve — egyedi
jelenségnek tekinthető. Annak ellenére, hogy ez az időszak eléggé ellent
mondásos és változó jellegű, mégis bizonyíték arra, hogy a kétoldalú kap
csolatok ekkor érték el tetőpontjukat. És bizonyíték arra, hogy a bánáti bol
gárok szellemi fejlődésének ez volt a legtermékenyebb periódusa.
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PIRET NORVIK (Tallinn)

Estnisch —ungarische Kulturbeziehungen in den Jahren
1869-1918
Jemand, dem die Geschichte Estlands nur wenig oder gar nicht be
kannt is, könnte hier nun die Frage stellen, wieso wird die betractete
Periode durch die Jahre 1869 und 1918 eingegrenzt. Im Jahre 1918 wurde
nämlich die Estnische Republik ausgerufen und im Jahre 1869 nahm die
Tradition der estnischen Sängerfeste ihren Anfang. Betrachtet man die
letzte Jahreszahl in Hinblick auf estnisch—ungarische Kulturbeziehungen,
so hat Pál Hunfalvy, der hervorragende ungarische Ethnograph und Sprach
wissenschaftler, in diesem Sommer eine längere Reise nach Estland
unternommen, wo er auch an dem nationalen Großereignis, dem ersten
estnischen Sängerfest teilgenommen hat. Seine Reiseerlebnisse hat er
ausführlich im Buch „Utazás a Balt-tenger vidékein" (Teile 1—2 1871,
freie Übersetzung ins Deutsche 1874) dargelegt.1 Nach István Csekey:
„Utazás a Balt-tenger vidékein" című munkája az észt népnek
kultúrtörténelmi fölfedezése volt nyelvészeti, néprajzi és földrajzi
szempontból egyaránt."2 Dem heutigen Leser ist das Buch von Hunfalvy
von großem Interesse wegen der genauen Schilderung der damaligen
estnischen Verhältnisse. Es enthält auch eine der wahrheitsgetreuesten und
gründlichsten Geschichtsübersichten über Estland, die je im Ungarischen
erschienen ist. Das ganze Buch ist getragen von Achtung und Bewunderung
gegenüber dem estnischen Volk. Im Vorwort nennt der Autor die Esten déli
finnek vagy esztek und begründet sein Interesse für das kleine verwandte
Volk mit folgenden Worten: „A nagy változások közben mivé lettek a
finnek a tengernek mind éjszaki mind déli tartományaiban? Ezt tudnunk
több okból lehet érdekes. Mert először, a finnek nemzetiségi rokonaink. A
népek történetei és mai állapotja iránt általános az érdeklődés a mivelt
nemzetek közt: hogyan ne érdeklődnénk mi hát rokonaink iránt? Azután,
úgy látszik nekem, nem jó, hogy a magyar csak a nagy és hatalmasan
kifejlett nemzetekre függeszti sóvárgó tekintetét; mert könnyebb ám az
uraskodási színt utánozni, mintsem azt eltanulni, a mi azokat hatalmassá
tette; hasznos néha a kisebb és szegényebb nemzetek példája is a melyeknél
a lelkiösméretes munkálkodást és az okos alkalmazkodást a döntő
viszonyokhoz szemlélhetjük."3Für das Motto seines Buches „Utazás a Balt
tenger vidékein" hat er ein estnisches Sprichwort gewählt: „Monda on
nähtud, viimne on nägemata" (in seiner Übersetzung: „Sok van tudva, a jö
vendő nincs tudva"). In der deutschen Ausgabe fehlt das Motto.
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Der erste Teil der Reisebeschreibung ist größtenteils Estland gewid
met. Hunfalvy beginnt seine Reise in Danzig (Gdansk), hält sich einige Zeit
in Riga auf und fahrt dann mit einem Dampfer nach Reval (Tallinn) weiter.
Unterwegs macht der Dampfer einen Zwischenhalt in Hapsal (Haapsalu),
der westestnischen Kurortstadt, wo er das erste Mal Esten antrifft. Hunfal
vy beschreibt ethnographisch die Volkstrachten der örtlichen Einwohner. In
Hapsal hört er auch zum ersten Mal die estnische Sprache: „Oda hallgatóz
ván a csakugyan sebesen és halkan folyó beszédre, fülem alig bíra, kivált
eleinte, néhány hangot kikapni és megérteni. Ha meglett az alku, a vett
pénzt kis térdhajtással — mert csak így nevezhetném a különös bókot —
köszönék meg. Az észt kumardama és fin kumartaa szónak jelentését, mely
tisztelni-t teszen, most értem meg először teljesen, látván, miképen kumardavat = tisztelnek. Hogy én is vevő lettem, egy csinos boa-féle
nyakravalót szerezvén meg, azt már kisérőm kedveért is tevém. " 4
Das Kapitel Dorpatban, in welchem das dem 50. Jahrestag der Bef
reiung aus der Leibeigenschaft gewidmete Sängerfest (18.—20. Juni, nach
dem neuen Kalender 30. Juni—2. Juli) behandelt wird, ist für die Geschich
te der Sängerfeste von zeitlosem Wert. Der Autor informiert hier ausführ
lich über die Vorbereitungen zum Sängerfest, über die damit verbundenen
Schwierigkeiten, über den Eröffnungstag und den feierlichen Gottesdienst.
Über den Gottesdienst schreibt er folgendes: „Először hallván észt szónoklásokat igen keveset érthetek; az énekeket nagy részvéttel kísérhetem,
szemem tudósabb lévén a nyelvben mint fülem. Átengedtem tehát magamat
a jelenet benyomásának, mely mindenkire nézve megható vala. Miólta ezen
nép meg van hódítva, most hetedfél század ólta először tart népünnepet,
először érzi magát népnek; az ünnepély helye is a multat és a jelent áb
rázolja. A felséges romok a hódítás korából a hódítottak áldozatjait, szolga
ságát s a hódítók szellemét mutatják, mely karddal hirdette volt keresztyénséget. S a romok alatt és körül a tenger nép buzgó örömmel énekel, ajtatoskodik; nem egy elnyomott és boszút lihegő, de a jelent hálával fogadó, s
a jövendőt iparral biztosító nép. Hosszú kabátos, többnyire szőke hajú, és
kék szemű férfiak, ifjak, öregek; eleven szinekbe öltözött kedves külsejű,
egészségtől ragyogó észt asszonyok és leányok mind örülnek, hálálkodnak
az Istennek. Gyönyörű hangokat hallék az énekben, azt mondtam volna,
hogy e népnek hangja az éneklésre van teremtve, valamint nyelve nagyon is
alkalmas arra, sokkal alkalmasabb a finnél és magyarnál; ezeknek a hosszú
szók tetemes akadályokat okozván."5
In Tartu traf P. Hunfalvy mit Vertretern der einsetzenden estnischen
Nationalbewegung, wie Johann Voldemar Jannsen und Jakob Hurt, zusam
men. Der letzgenannte wurde später ein bekannter Folklorist, Sprachwis
senschaftler und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Hunfalvy war Gast
bei der Familie von J. V. Jannsen, dem ersten estnischen Berufsjournalisten
und Schriftsteller,dem Initiator und Hauptleiter der Sängerfeste, wo er mit
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der Tochter von Jannsen, der bedeutenden ersten estnischen Dichterin
Lydia Koidula, Bekanntschaft schloss. Hunfalvy beschreibt das Äußere von
Lydia Koidula folgendermaßen: „Barna dús haja, melyet a divatos fej-ékesftés nagyon láthatóvá teszen, magas homlokot és csinos, szinte szép arczot
árnyékol be, a melyen az elmélkedés és gondolkodás jelei láthatók. Szava
kedves, németül nagyon szépen beszéli, mint általában a Balti tartományok
ban szokás; beszéde és mozdulatai elevenek, de nem hevesek. Termete a
középszerűnél nagyobbacska."6
Der autor hebt Koidulas Stelle in der estnischen Literaturgeschichte
hervor: „Mi nagy dolog van abban, hogy egy jobbféle nevelésben felnőtt
léany, kinek atyja is író, regénykéket és verseket ír, még ha sikerültek is
azok! gondolja itt talán némely olvasó. Én is mondom, hogy biz az nem do
log az angol, franczia, német irodalomban, sőt nálunk is; az ilyes csak ak
kor érdemelne szót, ha női író általában jeles. De Dorpatban, de az észt
irodalomban annak egész más jelentése van; itt az többi közt a
társadalomnak azon fejlődését sejteti, mely megkívántatik arra, hogy egy
nép a miveltek sorába tartozzék; itt a városias esztség tavaszának egyik
virágja, mely a nem rég elmúlt állapotok közt lehetetlen vala."7
Nach dem Besuch begann zwischen Koidula und Hunfalvy ein Brief
wechsel, der längere Zeit als verschollen galt. Doch 1985, mehr als
hundert Jahre danach, wurden zwei von Koidulas Briefen aus dem Jahre
1872 in der Handschriftenabteilung der Ungarischen Akademie der
Wissenschaften durch Urmas Bereczki entdeckt.8 Hunfalvys Briefe an
Koidula hat man bisher nicht finden können. In den beiden wieder
gefundenen Briefen von Koidulas kommt sie auf das Buch von Hunfalvy zu
sprechen. Die ungarische Ausgabe von diesem Buch ist nach ihrem
Erscheinen aus sprachlichen Gründen in Estland ohne besonderen
Widerhall geblieben. In ihrem Brief vom 10. April 1872 lobt Koidula: „Es
haben Ihnen gewiss viele kluge Leute viel Schönes und Kluges über Ihr
verdienstvolles Werk gesagt, lassen Sie sich dennoch auch den weil
schlichten, nicht weniger warmen Dank eines Mädchens gefallen für
den Denkstein, den Sie in dieser Arbeit ihrer weiteren und engeren
Heimath und ihrem Vaterkansa* gesetzt haben!"9 Aber weiter, wie auch in
ihrem Brief an den finnischen Journalisten und Kulturschaffenden Antti
Almberg vom 23. Oktober 1871 klagt sie, daß sie wegen der Nichtkenntnis der ungarischen Sprache fast nichts von diesem Buch ver
standen habe.10 Anders stand die Sache mit der deutschen Ausgabe.
In ihrem Brief vom 28. November 1873 schreibt Koidula an A. Almberg,
daß alle jetzt über die deutsche Übersetzung des Buches von Hunfalvy
redeten, wo viel Gutes über Estland geschrieben steht. Koidula meint,
daß dieses Buch weder den Deutschen noch den Russen eine Freude bekansa im Finnischen das Wölk
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reiten werde, weil da über sie bittere Worte gesagt werden. Koidula ist
auch der Meinung, daß Hunfalvy bei der Beobachtung der estnischen Verhältnisse einen scharfen Blick gehabt habe.11 In ihrem Brief an A. Almberg
vom 6. September 1875 erwähnt Koidula, daß sie sich daran gemacht habe,
die „Reise durch Baltikum" von Hunfalvy zu übersetzen, aber aus dem
Deutschen, denn die ungarische Sprache sei ihr unverständlich.12 Leider ist
es mir bisher nicht gelungen, andere Angaben über diese Übersetzung von
Koidula zu finden. Koidula schätzte dieses Buch von Hunfalvy sehr hoch
ein. In ihrem zweiten gefundenen Brief an Hunfalvy tröstet sie den Autor,
daß obwohl seine Reisebeschreibung in Ungarn unter den Zeitgenossen
keinen besonderen Anklang gefunden habe, so vermindere das noch keinesfalls den Wert des Buches und sicherlich werden auch die Landsleute es
noch richtig schätzen können: „Ohne mir das Urtheils-Recht einer Sachverständigen anmassen zu wollen, glaube ich mit aller Sicherheit behaupten zu
dürfen dass Sie bei diesen wenig Unterstützung für Ihr Selbsturtheil hinsichtlich des „Utazás" finden werden; — denn, dass an sich verdienstvolle
Schöpfungen auch vielleicht in Ungarn nicht immer die Simpathien Ihrer
Zeit für sich haben, kann, glaube ich, dort so wenig als anderwärts ihr und
ihrer Schöpfer Verdienst verkürzen. Doch nur wo ein sicheres Fundament
liegt, ist sicherer Fortbau möglich, — so denke ich auch, dass nicht allzu
viel Zeit, — wol kaum die von Ihnen selbst bezeichnete — die
Bedeutsamkeit Ihrer Arbeit dem weiterblickenden Theil Ihrer Landsleute
zum Bewusstsein bringen wird; dieses Bewusstsein darf Sie sicher
stellen."13
Nur einige Monate nach dem Besuch von Hunfalvy in Dorpat hat die
„Gelehrte Estnische Gesellschaft zu Dorpat" ihn zum Ehrenmitglied und
seinen Kollegen und Freund József Budenz zum korrespondierenden
Mitglied gewählt.14 Budenz stand wohl im Briefwechsel mit vielen estnischen Kulturschaffenden und hatte auch persönliche Kontakte mit diesen,
jedoch hat er selbst nie Estland besucht.
Vom Hunfalvy—Werk sind bisher im Estland nur von Edvin Hiedel
übersetzte Auszüge publiziert worden.15 Nach dem II. Weltkrieg wäre die
Veröffentlichung des Buches im okkupierten Estland auch unmöglich gewesen, weil im Buch die Geschichte Estlands wahrheitsgetreu behandelt worden ist und wegen seiner russenfeindlichen Haltung.
Die ersten Kontakte zu Ungarn knüpfte 1880 der estnische Sprachwissenschaftler, Journalist und Komponist K. A. Hermann, der an der Universität Leipzig vergleichende Sprachwissenschaft studierte und nach der Promotion Ungarn besuchte.16 In Budapest traf K. A. Hermann mit P. Hunfalvy und J. Budenz zusammen, die ihn über Ungarn und über die jüngsten
Errungenschaften der ungarischen Sprachwissenschaft informierten.
Während seines Aufenthaltes in Ungarn eignete sich Hermann in gewissem
Maße auch die Sprache an, so daß er in der Lage war, 1886 Mór Jókais
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Roman „Szomorú napok" („Kurvád päevad"),17 1894 zwei Gedichte: J.
Garays „Zwei Sänger" („Kaks lauljat"),18 K. Kisfaludys „Trauernder
Mann" („Leinav mees")19 sowie M. Jókais Erzählung „A koldusgyermek"
(„Vaene-laps")20 zu übersetzen. Hermann war einer der ersten, der ver
suchte, Übersetzungen ungarischer Literatur aus dem Original anzufertigen.
Seinerzeit wurde ins Estnische meistens durch Vermittlung über das
Deutsche übersetzt. Wesentlich länger und tiefgründiger gestaltete sich
1885 die Forschungsreise von Mihkel Veske, dem Lektor für Estnisch an
der Universität Dorpat, späteren Sprachwissenschaftler und Dichter. Auf
Vorschlag der Universität erhielt Veske von der Regierung ein zweijähriges
Stipendium nach Ungarn. Neben seiner sprachwissenschaftlichen Arbeit
machte er sich auch mit der ungarischen Kultur bekannt. Während seines
Aufenthaltes in Ungarn lebte Veske bei der Familie von J. Budenz und
hatte zahlreiche Begegnungen mit ungarischen Kulturschaffenden, u.a. mit
P. Hunfalvy, Béla Vikár, der ihm Sprachunterricht im Ungarischen erteilte
und der durch ihn seine Estnischkenntnisse erweiterte.
Daraufhin unternahm Veske erste Versuche, ungarische Literatur zu
übersetzen. Ein produktiver Übersetzer ist er allerdings nicht geworden.
Von ihm stammen nur ein paar in der Zeitung „Valgus" erschienene Über
setzungen: z.B. 1885 die Erzählung „A koldusgyermek" („Kerrjajalapps")21 von M. Jókai (gleiches gab man 1894 in der Übersetzung von K.
A. Hermann als „Vaenelaps" heraus) und das Gedicht „Lennék én folyó
víz" („Mina oleks jooksev jogi")22 von S. Petőfi. Obwohl er dieses anhand
des Originals übersetzte, ist es ihm kaum gelungen, dessen Rhythmik und
Reim wiederzugeben. Gleichzeitig ging die lyrische Stimmung und die
Bildhaftigkeit der Gedanken dieses Gedichts verloren.23 Bisher hielt man
M. Veske für den ersten Esten, der ungarische Literatur aus dem Original
ins Estnische übersetzt hat.24 Ich bin aber der Meinung, daß es vielmehr
der Sohn von J. V. Jannsen, Harry Jannsen, gewesen ist, von dem im Ka
lender der Zeitung „Eesti Postimees" fürs Jahr 1879 das Gedicht „Virágos
kert a költő szíve..." („Laulik") von Petőfi erschienen ist.25 Demzufolge
muß man feststellen, daß dieses 1878 gedruckte Gedicht die erste bekannt
gewordene estnische Übersetzung ungarischer Literatur ist. H. Jannsen
hielt sich 1893 längere Zeit in Ungarn auf, wo er wie M. Veske bei B.
Vikár zu Gast war. H. Jannsen war aktiv bei der Gründung und Bearbeit
ung der internationalen literarisch-politischen Zeitschrift „Westöstliche
Rundschau" tätig. Außerdem sah er gemeinsam mit B. Vikár mehrere
durch seine Initiative und Mithilfe entstandene, von Vikár ins Ungarische
übersetzte estnische Werke durch.26
Nach einer längeren Pause im gegenseitigen Verkehr kam 1911 Aladár
Bán, ungarischer Poet, Literaturwissenschaftler, Folklorist und Übersetzer
(der übrigens „Kalevipoeg" ins Ungarische übersetzt hat) nach Dorpat,
zum 50. Jubiläum des Volksepos „Kalevipoeg". Im selben Jahr hatte er
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anläßlich dieses Jubiläums in der ungarischen Presse eine Reihe von
Artikeln publiziert, die von „Kalevipoeg" handelten.27
In 1911 und 1912 weilte in Ungarn der damalige Student (später Privatdozent für Slawistik und danach langjährig Lehrkraft an der Tartuer
Universität) Villem Emits, der dort das Ungarische lernte, schloss Bekanntschaft mit den ungarischen Kulturschaffenden (Aladár Bán, Géza
Roheim), nahm am Jubiläum des Volksepos „Kalevipoeg" teil. Er erlernte
die ungarische Sprache so gut, das er imstande war, z.B. Begrüßungsreden
selbst zusammenzustellen. Ich habe persönlich gesehen, wie er noch im
hohen Alter im Festsaal der Tartuer Universität einen Chor aus Ungarn in
dessen Muttersprache mit einer längeren Rede begrüßte. Die Ungaren
waren begeistert.
1912 hielt sich Oskar Kallas, der estnische Folklorist, später längere
Zeit auch Diplomat, in Budapest auf. Eine Woche lang war er zu Besuch
beim B. Vikar. In demselben Sommer war in Ungarn auch Julius Mark, der
damalige Student und später ein international anerkannter estnischer
Sprachwissenschaftler und Professor für uralische Sprachen an der Universität zu Tartu. Mit der 1914 erschienenen „Ungarischen Anthologie" setzt
eine neue Etappe in der Übersetzung ungarischer Literatur ein.28 Diese
beinhaltete 13 von ihm direkt aus dem Ungarischen übersetzte Novellen
von fünf verschiedenen Autoren. Es waren M. Jókai, K. Mikszáth, I. Bársonyi, V. Rákosi und G. Gárdonyi. Die von Mark zusammengestellte Novellensammlung ist ein gutes, durch die Sprachneuerungsperiode beeinflußtes Estnisch übersetzt worden.29 In der Einleitung der Anthologie wird ein
Überlick über die Entwicklung der ungarischen Literatur von den Anfangen
bis zum 20. Jahrhundert gegeben. In der kurzgefaßten Abhandlung werden
neben den Biographien der Schriftsteller auch ihr Schaffen charakterisiert
und ihre wesentlichen Werke genannt. Es ist interessant zu bemerken, das
J. Mark für die Zusammenstellung dieses Überblicks zusätzliche Informationen über ihr schriftstellerisches Wirken direkt von G. Gárdonyi, I. Bársonyi und V. Rákosi persönlich erhalten hat. „Der Überblick zur ungarischen Literatur"30 wurde als selbständiges Buch kurz vor dem Erscheinen
der Anthologie publiziert.
Zusammenfassend kann man sagen, das persönliche Kontakte zwischen
den Kulturschaffenden Estlands und Ungarns sich in der II. Hälfte des 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vertieften. Diese Kontakte waren
jedoch recht selten und zufälligen Charakters. Anhaltender und häufiger
werden diese erst nach der Proklamierung der selbständigen Estnischen Republik 1918. Das ist aber ein neues und sehr umfangreiches Forschungsthema.
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HEINO NYYSSÖNEN (Jyväskylä)

Hungarian Coalition Government of 1945 — 1947
in Non-Hungarian Literature and some Research Problems
— A Finnish Viewpoint

The purpose of this paper is to examine the Hungarian coalition government of 1945—47 and some problems in studying it from a Finnish
viewpoint. I will also explore some problems involved in studying the literature written on the subject in German and English. I have focused on the
source material that had been published before 1989, because I was not able
to include later material in my Master of Arts thesis.
I have studied political science and philosophy at the University of
Jyväskylä in Finland, and this paper is based on my M. A. thesis which I
completed in December, 1990. In it, I investigated the relation between
power and the majority position in the parliament in Hungary as far as the
Smallholder's party is concerned and especially during the years of
1945—47. As an undergraduate, I also participated in a Hungarology project, led by Tuomo Lahdelma, Ph. D., at the University of Jyväskylä.
One of the first terms concerning Hungary that I heard in political science lectures was the so-called salami tactics. It was, together with the uprising of 1956, almost the only thing I knew about Hungary's political history when I arrived at Budapest for the first time five years ago, 1986. The
old city and its people — a strange mixture of East and West for a firsttimer — had such a positive impact on me that I decided to learn more
about the country and its history.
However, the lack of reliable information has caused problems. Information has, of course, been available, but, when information and research
from the East European socialist countries seem to have hidden problems to
some extent, and sometimes Western research has possibly served ideological purposes,1 the information that they have provided has been at times
quite contradictory. Moreover, language barriers have been difficult to
cross; for example, the literature on Hungarian society and politics that has
been published in Finnish has until recent years been mostly travel literature.
The fact that there has been relatively little reliable information available may have contributed to the development of various political
myths—especially about Rákosi. One of these myths is, in my point of
view, the so-called salami tactics, although there seems to be several other
interpretations about its origins.2 I wanted to start studying these myths,
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especially the salami tactics, focusing on the Smallholder's Party, the target
of the tactics.
One of the greatest problems for my research was the inconsistency of
information in the secondary source material. Hungary has often been examined as part of a larger political entity; therefore the source material
concerning the country was often to be found among the literature on Eastern Europe, and thus information available was partly inexplicit. Many of
the source materials have aimed at describing the Eastern Bloc in general
rather than analyzing the problems within each individual country. It seems
that many researches have focused more on the shared characteristics between the Eastern Bloc countries, even though there were also great differences in the ways that the individual countries developed.
Particularly some of the older source material from Anglo-Saxon
countries reflect to some extent the prevailing attitudes of the Cold War period. The material has been written during the period of arms race in the
1950's, and the bibliographies — if indeed they have been included in the
material — are incomplete. The material deals mostly with the Communists
and how they gained power, leaving the other parties to the background —
the focus in thus on the victor. The Communists' operation is interpreted
according to quite a consistent conspiracy model, in which other occurrences are then made to fit.3
However, one can well ask the question that has later been asked: why
were the bourgeois and the peasant parties so weak right after the Second
World War:4 Did not the parties that were opposed to the Communists have
something to do with the fact that the power relations changed relatively
quickly? Also in Hungary, some of the Communists assumed that it would
take at least ten years to gain power. By saying that the other parties were
weak, I do not wish to underestimate the impact that the presence of the
Soviet occupation forces had on the matter, but this old interpretation
model seems insufficient to me.
Newer material that has been published in the 1970's and the 80's has
found that there were also shortcomings in the attitudes of the Western
Powers and started to understand Soviet viewpoints better than previously.5
The geopolitical model, presented by Geir Lundestad in 1978,6 on the Soviet intentions directly after the War is however based on Western source
material as well, but this seems to be the only material available at the moment. Although Der Weg der Kommunistischen Partei Ungarns zur Macht
(1985—86), in two volumes, by Yehuda Lahav deals with the Communists,
it also takes the other parties well into consideration. Lahav's work can, to
my mind, be regarded as the most thorough investigation on the period of
the coalition government in Hungary.
As the above mentioned facts have been the starting points for my research, they have also resulted in some methodological problems. I had to
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look for source material in a roundabout way among the literature on the
Communists or on Eastern Europe.
In addition, I used several memoirs written by Hungarian politicians in
my research.7 They require critical reading however, because it is possible
that the writer of a memoir either unintentionally or more often quite intentionally remembers things incorrectly. Almost all the memoirs that in one
way or the other deal with the Hungarian Smallholder's Party are by emigrants from Hungary and most of the memoirs have been written in exile at
the end of the 1940's. The "mistakes" had already been made, therefore
there is a danger of falling into hindsight or into making one's own mistakes look better.
The primary sources for my research were British The World Today
and The Spectator and American Foreign Affairs. The news magazines and
periodicals that came out at the end of the 1940's are important source material, although, due to the fact that information coming from Hungary was
probably partly censored, they can offer valuable comments and viewpoints
on the ways that people in general thought about the political situation at
that time. There were often articles on the coalition government of the
country, and there are indeed indications of the ways that Western countries reacted towards Hungary in 1945—47 in the news magazines and periodicals. For instance, the Autumn 1947 issue of The World Today criticized the 1947 electoral law. In the same issue, however, the periodical
says that "it would be wrong to assume that the Communists' strength lay
to any great extent in the presence of the Russian occupation forces. This
strength was in fact due to their homogeneous character; to the intellectual
quality of their leadership which was undoubtedly higher than that of any
other party in Hungary. . ." When commenting on Prime Minister Nagy's
resignation, the June 6, 1947 issue of The Spectator said about the Smallholder's Party that it was "a peculiar aliance of centre and right wing elements. . ."
As there have been inconsistencies in the source material, it has in due
course of time left room for various interpretations. The starting point of
my research was the spheres of influence model by Geir Lundestad (1978)
which aims at investigating the Soviet intentions right after the Second
World War. According to this interpretation model, there were more alternatives for the political development in Hungary and Czechoslovakia before
1948, compared to Poland, Romania, and Bulgaria. For example, of all the
European countries that later became "people's democracies", there were
free elections only in Hungary and Czechoslovakia. Later also Prime Minister Nagy has to some extent referred to this view in his memoirs.
If one accepts the above mentioned view, it also makes one suspect
that the development into "a people's democracy" was not as much directed
from outside as has been thought. This leads to the assumption that "the
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change into a people's democracy" must be regarded as an internal affair of
the country particularly in Hungary and Czechoslovakia, more so than in
Poland, Romania and Bulgaria — an internal affair which also left room for
other kinds of potential political developments.
In Czechoslovakia, the Communists received 39 per cent of the votes
in the 1946 elections, which is considered to be the European record for
the votes received by the Communists in free elections. When added up,
the left wing parties had the majority also in the parliament. In Hungary,
on the other hand, the Smallholder's Party — in modern terms, a centristright wing party — was in the majority. It gained 57 per cent of the votes
in November, 1945. However, only two years later, the party was in
electoral alliance with its chief opponent, the Communists, and it received
merely 15 per cent of the votes.
It thus seems that one of the key points contributing to "the change
into a socialist system" in Hungary was the fact that the Smallholder's
Party lost the majority in the parliament. However, the non-socialists parties were able to gain the majority in 1947 — or actually, the non-socialist
parties in the government and the parliament added together, even though
many of the later Hungarian researches have interpreted their victory so
that the parties in the government took the majority. At that time, however,
the state of affairs in world politics had cooled down in such a considerable
way that the government dominated by the Communists could take stronger
measures, and the period of the parliamentary coalition government was
over in Hungary as well.
The most interesting period is, in my opinion, the time from the formation of the provisional government in Debrecen to the time when Prime
Minister Ferenc Nagy had to resign in Switzerland and go into exile. The
question arises: how it is in the first place possible that the party having the
majority did not act accordingly but was constantly willing to submit to
compromises? It is interesting to weigh various possible alternatives and
possible outcomes for that period. Although the Communists gained the
ministries that they claimed for themselves, this did not necessarily mean
that "the change into socialism" was the only alternative. Even though researches have emphasized that the Ministry of Internal Affairs led by the
Communists was important during the transition period, there is at least
one exception to this: in Finland, the Ministry of Internal Affairs was led
by a Communist, Yrjö Leino, but Finland did not nevertheless become a
"people's democracy". What also makes this situation interesting in Hungary is that apparently the majority in the parliament does not automatically
guarantee power to any party, if it is opposed by a group that is clearly
aware of its objectives. To the smallholders and the inexperienced political
leaders of the party, the election victory seems to have come too suddenly
and they were inadequately prepared to rule the country. The fact that the
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party did not have a proper party platform attracted the representatives of
the old administration and gave the Communists and opportunity to criticize
the Smallholder's Party of reactionism.
I have not been able to find any clear answers to how the Smallholder's Party would have wanted Hungary to develop and what the country led by them would have been like. There were, nevertheless, several
differing visions about the country's future within the party, but I was not
able to find any largescale and consistent policies. The alternative views
within the party could be studied further. At this stage of my research,
however, it seems that the party did not have any sufficiently clear visions
about the ways that Hungary's internal and foreign affairs would have been
like in the future.
Let me add in comparison that Finland's President and Commander-inChief of the Armed Forces, Mannerheim, had already in 1945 outlined an
agreement between the Soviet Union and Finland for the future political
and military relationship between the countries. He had used the co-operation agreement between the Soviet Union and Czechoslovakia, which was
signed in 1943, as his model. Making the first initiative may, in my opinion, seems to have contributed to the fact that a certain amount of confidence was built already at quite an early stage.
As the Smallholders timed their political tactics only to the withdrawal
of the Soviet forces, which was due to take place in September 1947, the
party did not apparently win the Soviet's confidence. This can be seen, in
my point of view, for example in Secretary General Béla Kovács's case
when he, suspected of conspiracy, was arrested by the Soviet forces.
On the other hand, the coalition government also suffered from the
deep suspicion that the events of 1919 would recur. Allow me to make another comparison to Finland, where the cooperation between the Social
Democratic Party and the Agrarian Party in the Cabinet, which began in
1937, was — already before the Second World War — partly able to heal
some of the wounds caused by the 1918 Civil War. Before the Germans occupied Hungary, Zoltán Tildy of the Smallholders's Party had apparently
had plans for almost the same kind of Cabinet co-operation for the period
after the Second World War.
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LIANA PETROVA (Varna)
A Kossuth-emigráció hatása a bolgár színházművészetre
Georgi Pletnyov bolgár tudós megjegyzése, hogy a magyar emigráció
jelentőségét a sumeni kultúra és művelődés fejlődésében nem szabad eltú
lozni, keltette fel figyelmemet e téma iránt.1 A szerző szerint az emigráció
ott-tartózkodását a bolgár nemzet természetes fejlődése ösztönzőjének kelle
ne minősíteni. Ugyanezt a gondolatot fejleszti tovább a magyar Pásztor Im
re: „A valóság az, hogy a magyar emigráció hatása valamelyest szerényebb
lehetett, és talán már a bulgáriai tartózkodás rövid időtartama miatt sem in
dokolt mélyre ható befolyásról beszélni."2
Ismerkedjünk meg a bolgár szellemi élet néhány vonásával. Hiteles
történelmi források kereskedelmi és kézműipari fellendülésről tanúskodnak
a XVIII. század végéről, ami fokozatosan gyorsította a nemzeti újjászületési
mozgalom hatását. Javult a lakosság anyagi helyzete és ez hamarosan meg
teremtette a művelődési élet kibontakozásának lehetőségét. Idegen kulturális
hatás is erősítette a bolgárok érdeklődését a világi műveltség és kultúra
iránt. A kapcsolatot az európai felvilágosodási eszmékkel azok a bolgár fia
talok tartották, akik a XIX. század első évtizedeiben Párizsban, Bécsben,
Münchenben, Firenzében és más európai városokban tanultak. Nekik kö
szönhetően és annak, hogy Bulgária egyre mozgalmasabban bevonul az
európai gazdasági és szellemi életbe, a bolgárok átvesznek mindent, ami
elősegíti a saját népi, korszerű világi művelődés létrehozását.3
Az 1851-ben megjelent úgynevezett Rövid földrajz két iskolát említ
Sumenben. Manyo Sztojanovnak, a bolgár újjászületés könyvészetéről szóló
terjedelmes művéből4 pedig megtudjuk, hogy a sumeni polgárok 1842 óta
adományokkal segítették a könyvnyomtatást. Saját szükségletük kielégítésé
re különböző tankönyvekre és egyéb kiadványokra fizettek elő: 1844 és
1850 között Ivancso Andreov Elemi bolgár nyelvtanára (75 példány), Raics
Szlávbolgár történelmére (69 példány), Általános földrajzra. (68 példány),
Egészségvédő szabályokra (104 példány), Kereskedelmi számvitelre (44 pél
dány).
A XIX. század 40-es éveinek elején az irodalmi életben megjelentek az
első újjászületési párbeszédek. Az 1840—1845 közötti időszakra jellemző a
megszervezett szavalások formájából az improvizált szövegekhez való átme
net. Ez már egy lépés a kimondott szavaktól az egyre több mozgással és
gesztussal összefonódott előadásmódhoz.5 Gazdagodott az iskolák és az ol
vasókörök tevékenysége: Katya Jordanova tanulmányából azt tudjuk meg,
hogy a párbeszéd fejlődésével párhuzamosan keletkezik és erősödik az isko
lai színjátszás, amelynek alapjait Sztefan Izvorszki rakta le Sumenben 1846-
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ban.6 Dobrin Vaszilevnek a bolgár színház történetéről szóló könyvében7
azt olvassuk, hogy 1846. augusztus 11-én a sumeni iskola diákjai Sztefan
Izvorszki vezetésével már közönség előtt szerepelnek egy díszünnepségen.
1841-ben, a Tudománytárban megjelent Bulgárok című cikkében Ka
zinczy Gábor pontosan ítéli meg a bolgár kulturális élet változásainak fon
tosságát: „Különben az, mi Bulgáriában a' legújabb korig a' tudományos
míveltségre nézve irodalmi tekintetben történt egyáltalában semmi nyomaté
kú, de annál fontosabb, ha Bulgária és képzői körülményeinek tekintetében
nézzük 's e nézetben minden, a' mi eddig kijött, a' mennyiben czélját éré,
a' míveltség első kellékeinek megfelelt, a legnagyobb fontosságú, már azért
is, mert a kifejlődő népmíveltség fokszerinti haladásával lépést tart. . . ."8
A Kossuth-emigráció történetének az a rövid időszaka, amely „török
országi" cím alatt ismeretes, az emigránsok Vidinbe való érkezésével kez
dődik 1849 augusztusában. A bujdosók a bukás és menekülés után, kifárad
va és mindenükből kifosztva, elég megtört lelkiállapotban léptek a Török
Birodalom bolgár területére. Aligha volt kedvük szórakozásra, amikor a
hazai hírek is inkább elszomorítóan hatottak rájuk. Az élelmiszerek hiánya,
a zavaros Duna-víz és a gyümölcsök gyakori fogyasztása következtében kü
lönböző betegségek léptek fel köztük, és sokan meghaltak, mert nem része
sültek megfelelő ápolásban. Nagyon pontosan írja le állapotukat Veress
Sándor emigráns: „Egyik óra meghazudtolva, mit a másik ígért, egyik vég
letből azonnal a másikba estünk és zaklatott kedélyünket még inkább izgatta
a tétlenség és a mindennapi folytonos anyagi nélkülözés, mihez járult, hogy
sem lapokat, könyveket vagy magán leveleket nem kaptunk, sem szabad
testi mozgást meg nem engedtek, tehát tökéletes rabok voltunk azon kü
lönbséggel, hogy börtönünk szabad ég alatt volt sátrakban."9 E körülmé
nyek között csak egy cigányzenekar hozta vissza egy eltűnt szép világ emlé
keit a lelkükbe.
Kinizsi István emigráns szavai szerint azonban Vidinben, „a városban
egészen más élet volt. Tea, whist, makaó, ferbli, nasinasi is különféle ivó
kompániák közt teltek napjaink."10 Nyilvánvaló azonban, hogy ez az élet
mód nem lehetett megfelelő mindenkinek. A menekültek között nagy szám
ban voltak végzett mérnökök, festők, zenészek, ügynökök, orvosok, papok,
tanárok, eminens jó tanulók s ügyes kézművesek, kiknek fejlettebb kulturá
lis igényeik voltak. így nem véletlen, hogy Egressy Gábor, színész-forra
dalmár érdekes ötletet ad: „Kossuthtal és némely főnökökkel közlettem
azon tervemet, hogy az ínségtől csigázott s beteg honvédek javára valami
színi előadás félét akarok rendezni. Az eszme tetszett mindenkinek, s ígér
ték, hogy az ügyet elősegítendik."11
Sajnos a Sumenbe való utazás miatt az előadás elmaradt. „Mi azonban
a műtárgyak egy részét előadtuk — saját magunknak, — Asbóth lakásán. E
műtárgyak voltak mindössze is: egy pár magándal, szavalat, és népdalok
egész kar által énekelve, guitarre mellett, minthogy más hangszerünk a czi-
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gányok elmenetele óta nincs."12 Szintén Egressy naplójából tudjuk, hogy
mi is hangzott el pontosabban: Egressy elszavalta Az őrült című Petőfi-ver
set, ami Ivan Vazov bolgár költő fordításában lesz népszerű később Bulgá
riában. Asbóth pedig Vörösmarty A hontalan című versét, amelyről 1872ben a Csitaliste (Olvasókör) című bolgár folyóiratban egy összehasonlító
elemzés jelenik meg. Nincsenek azonban megbízható adataim arról, hogy
ezen a zártkörű előadáson bolgárok is jelen lettek volna.
Következésképpen aligha beszélhetünk jelentős kulturális hatásról a vidini időszakban. Az a tény, hogy felmerült ilyen ötlet, hogy lefolyt ilyen
előadás, inkább a magyar emigránsok igényeit és közérzetüket jellemzi egy
idegen környezetben.
A Vidinből Sumenbe vezető háromhetes úton a nehézségek és az új be
nyomások: gyönyörű tájak, közvetlen érintkezések a bolgár lakossággal,
nem adtak lehetőséget kulturális tevékenységre, legalábbis a naplókban és
emlékiratokban nem találtam rá bizonyítékot. Sumenben is akkor bontako
zott ki ez a tevékenység, amikor az emigránsok elhagyták első szálláshelyü
ket, a kaszárnyát, és a városba költöztek át. Érdekes ezzel kapcsolatban
Ács Gedeon református pap véleménye: „A választmánynak kissé későn
jutott eszébe, hogy embereink közül a még teljesen meg nem romlottakat a
jobbakali társalgás, foglalkozás és olvasás által tán a végkép elsülyedéstől
meg lehetne menteni."13 így jött létre a kaszinó és a kávéház, ahol kávé
mellett búsulni és politizálni tudtak. A lehetőségek növekedésével lassan
szerveződtek a dalnoktársulatok, zenekar, teapartik, a családoknál néha
táncestélyek. Ahogy Dobrin Vaszilev szavaiból megtudjuk „magyar és
lengyel emigránsok műkedvelő előadásokat tartottak, rövid szavalatokkal
vagy tréfás párbeszédekkel, zenével, az emigránsokból és sumeniekből álló
közönségelőtt."14
Itt az emigránsok magasabb szinten szervezték művészeti tevékenysé
güket és a Vidinben tervezett színielőadás is valóra vált. Részletesebben
Pap János emigráns számol be erről feljegyzéseiben: „Némelyek megsze
rezték valahonnan a Szökött katona és a Két pisztoly czímű színműveket; az
tán játszották őket felváltva. A női szerepeket a kevés számú nős honvéd
tisztek nejei és lányai adták."15
A Szökött katonát a magyar irodalomtörténet16 mint az első népszín
művet könyveli el. Szigligeti Ede olyan témát választott, amely a színszerű
ség mellett korszerű mondanivaló kifejezésére is lehetőséget nyújtott és a
maga korában nagyon haladónak számított. A mű magyarországi népszerű
ségét az bizonyítja, hogy első előadásától, 1843. november 26-tól 1844 vé
géig egymás után 40-szer került színre. Ehhez az is hozzájárulhatott, hogy
1844. november 12-én nemcsak a híres Egressy szerepelt, hanem az 1844ben már jó költőnek ismert Petőfi Sándor is.17 Népszerűségnek örvendett a
Két pisztoly is, amely 1844-ben keletkezett. Feltehető, hogy Egressy ren
delkezett ezekkel a színdarabokkal, és tapasztalatának köszönhetően
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könnyen kerülhettek színpadra az ő rendezésében. Sumenben sikerüket
azzal lehet magyarázni, hogy ott ez az előadásmód ismeretlen volt, valamint
azzal, hogy a városban már megvoltak a szükséges feltételek és a bolgár
lakosság fel volt készülve a színielőadások befogadására.
Ismeretes, hogy 1849—1852 között a Konstantinápolyban tanult Szava
Dobroplodni tanított a sumeni iskolában és szoros kapcsolatot tartott az
emigránsokkal. Feltehető, hogy az újabban megszerzett tapasztalatok alap
ján neki könnyebb volt az első, görög szövegből bolgárosított vígjátékot
megírnia 1853-ban és ugyanezt a színpadon megvalósítania 1856. augusztus
12-én. A bolgár színművészet területén kiemelkedő Dobri Vojnikov is Su
menben, Szava Dobroplodninál tanult. „Vojnikov jelen volt azokon a mű
kedvelő előadásokon, amelyeket a magyar és lengyel emigránsok rendeztek
1849—1850-ben, ezek mély benyomásokat hagytak benne és értékes szelle
mi táplálékot jelentettek művészetére, és színpadi megnyilvánulásra szomjas
lelkének"18 — írta Dobrin Vaszilev. Később, először a bolgár színház törté
netében, ő hívott meg szereplésre színésznőket, valószínűleg a magyaroktól
tanulva.
Az eddig elmondottakból kivehető, hogy a Kossuth-emigráció hatását
abban kell látni, hogy a bolgár lakosság kulturális és művelődési változá
sokra szomjas része új benyomásokat szerezhetett a magasabb szellemi és
gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyaroktól, és a párbeszédek után elő
reléphetett egy bolgár színielőadás felé 1856-ban. Ahogy Sztilian Csilingirov mondja: „Igaz, hogy a színház nélkülük is érvényesült volna, mint egy
kintről jövő kulturális szerzemény; . . . de ez legalább egy-két évvel
később történt volna meg. Egy ilyen késés pedig jelentősnek bizonyult
volna a XIX. század 30-as éveitől felgyorsult nemzeti fejlődésben."19
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PETROVICS ISTVÁN (Szeged)

A korai magyar városfejlődés és az idegen jog
Magyarországon már a 13. század elejét megelőzően is léteztek fontos
gazdasági feladatokat ellátó, a területi munkamegosztásban szerepet játszó
ún. preurbánus települések, de a különböző privilégiumokkal körülbástyá
zott, autonómiát élvező, jogi értelemben vett városok megszületése nem te
hető a 12—13. század fordulójánál korábbra. Ennek az újfajta településtí
pusnak a megteremtéséhez, amelynek alapfeltétele a korai feudalizmus gaz
dasági—társadalmi viszonyainak a bomlása volt, igen nagy mértékben járul
tak hozzá a korabeli Európa nyugati részéről érkező telepesek. A különböző
régiókból útrakelt, eltérő etnikumokhoz tartozó és több nullámban bevándo
rolt hospesek magukkal hozták a magyarországinál nem egy vonatkozásban
fejlettebb jogrendszerüket, amelyet az uralkodók új hazájukban is biztosítot
tak számukra.
A 11—12. században főleg Észak-Franciaországból, Flandriából (val
lonok), Lotharingiából és Lombardiából érkeztek hospesek Magyarország
ra. A latin nyelvű források a latinus összefoglaló néven utaltak rájuk, míg
magyarul olasznak nevezték őket. A latinusokat németek követték, akik bi
zonyos előzmények után a 12—13. században bukkantak fel jelentős szám
ban Magyarországon. A latinok németeket megelőző feltűnését az magya
rázza, hogy a városfejlődés szempontjából ebben az időszakban Európában
Észak-Itália és Flandria tartozott az élvonalba, másrészt pedig II. Konrád
császár 1030-ban indított hadjárata elmérgesítette a magyar—német vi
szonyt. A 13. század elejére Magyarországon kialakult hospesjog kiformá
lásában igen lényeges — és a dolog természetéből adódóan — kezdeménye
ző szerepet játszottak a latinok. Ebből fakadóan a hospesjogot, amely a vá
rosi szabadságok rendszerének alapját képezi, semmiképpen sem tekinthet
jük tisztán német jognak, bár annak megteremtéséhez a németek (szászok)
döntő mértékben járultak hozzá. A hospesek számára kiállított oklevelek ta
nulmányozása számos fontos mozzanatra hívja fel a figyelmet. Mindenek
előtt arra, hogy a hospesek kiváltságai vándorlásaik és letelepedésük során
bővülhettek a származási területükön érvényben lévőkhöz képest. így példá
ul minden bizonnyal Magyarországon fejlődött ki a bíró és a pap szabad vá
lasztásának joga. Mindkét jog összefüggésben lehet a magyar királyok ven
dégeket védő politikájával. Frappánsan tükrözik ezt az oklevelek arengái,
amelyek két csoportra oszthatók. A tatárjárást megelőzően az ún. védelmi
típusú arenga a domináns. Az 1242 után keletkezett oklevelek arengái azon
ban már azt hangsúlyozzák, hogy a királyok dicsősége a nép sokaságában
rejlik. Ez a kitétel a védelem helyett a tatárok okozta emberveszteség pótlá-
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sát biztosítani hivatott telepítési politikával magyarázható. Fontos utalni to
vábbá arra, hogy a hospes szó a 13. századtól kezdve már nem bevándorlót
jelent, hanem olyan személyre utal, aki a hospesszabadságok elnyerése ré
vén különleges jogállásra tett szert, vagyis a latinokon és németeken kívül
magyarokra, szlávokra, sőt örményekre is vonatkozhat.
Fentebb már említettük, hogy a hospesjog bővített, városias jellegű
foglalkozásokra is alkalmazható változata tekinthető a városi jognak, amely
végső soron egy adott város kiváltságainak és azoknak a jogszabályoknak
az összessége, amely a város lakóinak mindennapi életét meghatározta. Mi
vel a magyarországi városi lakosság zömét idegen etnikumok alkották, az
alábbiakban arra keresünk választ, hogy tételesen megnevezve felbukkan-e
valamilyen idegen városjog a hazai városok kiváltságleveleiben. Vizsgáló
dásaink időben a 13—14. század során kiállított privilégiumokra terjednek
ki, területileg azonban nem érintik Dalmáciát és Szlavóniát, vagyis csupán
az ország ún. törzsterületén keletkezett városokat ölelik fel. Nem foglalkoz
tunk az olyan, kétségtelenül városias jellegű, de egyházi földesuraság alá
tartozó településekkel, mint Pécs, Veszprém, Vác, Várad, Gyulafehérvár,
Eger, bár ezeken is éltek latin, illetve német hospesek. Eme megszorítások
figyelembevételével véleményünk szerint a következő helyek alkották a ma
gyarországi városhálózatot a 13—14. században. A felsorolásnál megadjuk
a kiváltságlevél dátumát is.
1254: Bábaszék és Dobronya; 1331: Bars; 1370: Bártfa; 1247: Bereg
szász; 1255: Besztercebánya; 12. század 2. fele: Beszterce, Brassó; 1291:
Désakna; 1261: Désvár; 1299: Eperjes; 1239: Esztergom (érseki város);
1237: Fehérvár; 1287: Gölnicbánya (kiváltságait még IV. Bélától kapta!);
1271: Győr; 1265: Hibe; 1347: Kassa; 1269: Késmárk; 1299: Kisszeben;
1316: Kolozsvár; 1331: Komárom; 1244: Korpona; 1244: Körmend; 1328:
Körmöcbánya; 1328: Kőszeg; 1271: Lőcse; 1342: Lubló; 1376: Nagybá
nya; 1324: Nagymaros; 12. század 2. fele: Nagyszeben; 1238: Nagyszom
bat; 1230: Németi; 1263: Németlipcse; 1248: Nyitra; 1261 előtt: Patak;
1244: Pest; 1343: Podolin; 1291: Pozsony; 1383: Privigye; 12. század 2.
fele: Radna; 1340: Rózsahegy; 1299: Sáros; 1328: Sárvár; 1261: Sátoralja
újhely; 1255 körül: Selmecbánya; 1277: Sopron; 1264: Szatmár; 1242—47
között: Szeged; 1262: Szöllős; 1291: Torda; 1279: Vasvár; 1243: Zólyom;
1330: Zólyomlipcse; 1321: Zsolna; 1325: Kiszucaújhely.
A fenti felsoroláshoz a következő megjegyzéseket fűzzük. Nem minden
város tudta megőrizni a 13—14. század során korábbi előnyös helyzetét.
Közülük több ugyanis — eladományozás révén — világi vagy egyházi föl
desúri fennhatóság alá tartozó mezővárossá vált (pl. 1288-ban Nyitra, a 14.
század végén Sárvár, Sátoraljaújhely, Patak, Szöllős, a 15. század elején
Németi, Nagybánya). Ez azonban vizsgálódásunkat lényegében nem befo
lyásolja. A privilégiumok az esetek többségében teljes terjedelemben fenn
maradtak, máskor azonban csak jóval későbbi tartalmi átiratok őrizték meg
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az emléküket. Besztercének, Brassónak és Nagyszebennek a 12. század má
sodik felében keletkezett privilégiuma elveszett, Radnáé és Selmecbányáé
úgyszintén. Bár az utóbbi két városnak megőrződött a privilégium kibocsá
tása utáni időben keletkezett jogkönyve, a kiváltságlevelekkel kapcsolatos
vizsgálatokba ezek nem vonhatók be. Különleges esetet jelent Lőcse, mivel
ennek kiváltságlevelét nem ismerjük, polgárai a szászság egészének adott
kiváltságokat városi kiváltságként is értelmezték. A privilégiumok, vala
mint néhány város esetében még további oklevelek áttekintése azt mutatja,
hogy az általunk vizsgált forrásanyagban tételesen megnevezve csupán
egyetlen idegen városi jog bukkan fel, nevezetesen a magdeburgi. Ez is
csupán egyetlen város, Podolin esetében. Mivel Podolin olyan területen jött
létre, amely a 13. század végéig lengyel fennhatóság alatt állott és a magde
burgi jogra való hivatkozás még akkor történt (1289, 1292), amikor Podo
lin nem város, hanem valójában csak soltésztelepülés volt, ezért kétségtele
nül speciális, nem pedig tipikus esetnek kell tekintenünk. S ha tételesen
megnevezett idegen városjog nem is fordul elő a kiváltságlevelekben, az ál
talános, illetve speciális körülmények között érvényesülő német hatás igen
szembeszökő. Ennek illusztrálására előbb egy egyedi példát említenénk:
Zólyomlipcse 1330. évi privilégiumában bukkan fel az „ad instar aliarum
civitatum nostrarum Teutonicaiium libertatum prerogativis decorare" kité
tel. Ez a teljesen általános megjegyzés néhány sorral lejjebb annyiban konk
retizálódik, hogy a település bírája a felmerülő ügyeket „ad instar libertatis
hospitum nostrorum de Korpona . . . iudicabit".
Idegen — német — jogszokásra utalnak továbbá a more Saxonum és a
more Teutonico kifejezések, illetve ezeknek a ius valamint a consuetudo ter
minusokkal képzett variánsai. Ezek a kifejezések az esetek zömében a tized
fizetésre vonatkozóan fordulnak elő, de találunk más példákat is. A legmeg
lepőbb talán ebben a vonatkozásban Besztercebánya esete, mivel ennek
1255-ben kiadott privilégiuma engedélyezi az igazságot eldöntő párbaj meg
tartását, amit „cum scuto rotundo et gladiis debet pugnari, prout Saxonum
optinet consuetudo". Meglehetősen sajátságos ez a helyzet, hiszen a városi
privilégiumokban a magyar királyok 1231 óta nyomatékosan tiltották az
ilyen eljárást. II. András 1230-ban a németi hospesek számára kiadott privi
légiumában a következőképpen rendelkezett: „more Saxonum villicus ipsorum armatus cum quatuor personis sagittaris nobiscum exercituare teneatur".
A tanúskodás kérdését illetően érdemes Korpona esetére hivatkoznunk.
Ez annyiban különleges, hogy az 1244. évi privilégium kimondja: az ottani
szász hospesekkel szemben csupán magyarok tanúsága nem fogadható el,
csak szászokéval, németekével vegyesen. Itt tehát az általános gyakorlattól
eltérően nem az azonos jogi helyzet, tudniillik a hospesszabadság megléte,
hanem az etnikai hovatartozás volt a döntő kritérium.
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A német jog hatásának érvényesülését bizonyíthatják a privilégiumok
mérföldjoggal (Bannmeilenrecht) kapcsolatos intézkedései is. Ilyen jellegű
rendelkezések találhatók Beregszász (1247), Szatmár (1271), Gölnic (1287),
Podolin (1292), Zsolna (1321), Kiszucaújhely (1325), Körmöcbánya (1328)
és Privigye (1383) privilégiumában. Vegyük sorra ezeket! A beregszászi
hospesek a beregi erdőt tőlük egy napi járóföld távolságig élhetik disznók
kal és barmokkal, s benne épületfát vághatnak. Szatmár szabadalomlevelé
ben az olvasható, hogy „sem tisztek (officiales), sem más idegenek a kocs
mákban bort nem árulhatnak és az idegen kereskedők sem adhatnak el szö
vetet vágva" (ti. kis tételben). Gölnicbánya 1287. évi privilégiumában a ki
rály arról intézkedik, hogy „a város határán belül fekvő falvaknak nem le
het vására, hanem a város határán belül élők kötelesek a mondott Gölnicbá
nya vásárára menni áruikkal". Podolin 1292. évi kiváltságlevele kimondja:
„ne quis omnino hominum in spacio unius miliaris ad omne latus eiusdem
civitatis tabernam braxare audeat". Zsolna 1321-ben kelt privilégiuma le
szögezi: „concedendam, quod per spácium unius miliaris nullus operarius
ququo nomine censeatur alias, nisi in ipsa civitate nostra de Sylna possit residere et sua opera exercere; et quod universi piscatores usque ad ipsum
unum miliare constituti ad eandem civitatem nostram debeant pertinere".
Kiszucaújhely 1325. évi alapítólevele két dolgot említ. Egyrészt: „in predicta civitate Congesbergh omnia opera mechanica habere poterit [tudniillik
Henricus advocatus] videlicet pistores, carnifices sutores, fabros, tabernarios pro sua voluntate, quae infra milliare nullus exercere praesumat", más
részt pedig: „forum liberum damus in civitate supradicta, quod infra milia
re per aliud forum nullus impedire praesumat". Privigye 1383-ban kelt ki
váltságlevele szintén több dologról rendelkezik. Kimondja, hogy bizonyos
foglalkozást űző mesteremberek a város határában 1 mérföld távolságon be
lül nem lehetnek, s a megszorítást a kenyér és a hús árusítására is kiterjesz
ti. Megtiltja továbbá az oklevél egy mérföld távolságon belül a vásártartást
is. Körmöcbánya 1328. évi privilégiumában I. Károly az itteni hospeseknek
adja 2 mérföldes körzetben a lakatlan földeket, illetve erdőket szabad hasz
nálatra.
Az említett oklevelekben a mérföldjognak igen különböző formáival
találkozhatunk. Nemcsak az iparosokra és a vásártartásra vonatkozó meg
szokott tilalmak bukkannak fel — ráadásul meglehetősen kis számban —,
hanem érintik ezek a pontok többek között az erdőhasználat, a halászat, va
lamint a sörfőzés és -csapolás kérdését is. A mérföldjog formájának megha
tározásánál döntő súllyal esik latba az illető város jellege és fekvése. Kör
möcbánya esetében a bányavárosoknál megszokott erdőhasználati jog bizto
sításáról van szó, míg pl. Zsolnával és Kiszucaújhellyel kapcsolatosan a szi
léziai hatás, Podolint illetően pedig a lengyel gyakorlat is szerepet játszhat.
Szatmár esete a szó szoros értelmében nem is sorolható ide, hiszen a privi
légium rendelkezése az idegenek nagybani kereskedésének kikényszerítését
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célozta. Továbbá érdemes arra a paradox helyzetre is felfigyelni, hogy a
privilégiumok ez irányú hallgatása ellenére a joggyakorlat mégis azt bizo
nyítja, hogy Magyarországon ugyanazon a napon 1, esetleg 2 mérföldnyi
távolságon belül nem lehetett vásárt tartani. A privilégiumok vizsgálata arra
is fényt vet, hogy a jogi viszonyokat tekintve az országos helyzettől eltérő
képet mutat Zsolna környéke, ahol sziléziai hatással, valamint Podolin vidé
ke, ahol lengyel hatással számolhatunk. E két régió közös vonását abban ta
pinthatjuk ki, hogy az országon belül csupán itt érvényesült — hosszabb-rö
videbb ideig — a maga tiszta formájában a német jog. Világosan kirajzoló
dik továbbá az is, hogy a 13—14. században a különböző települések kiváltságolásánál Fehérvár, Buda, Korpona és Selmecbánya volt a követendő
példa. Fehérvár esetében azonban nem beszélhetünk városjogról. A
fehérvári szabadságok ugyanis nem alkothattak egységes, a város jogéletét
minden vonatkozásban szabályozó koherens rendszert, hanem csupán
néhány alapszabadságra terjedtek ki. A fehérvári szabadságok hordozói, az
itt megtelepült latin hospesek, akárcsak az ország más területén élő latin
vendégek, nem tartottak fenn jogi érintkezést szülőföldjükkel. Ez a
magyarázata annak, hogy nem jött létre ún. jogi filiációs viszony Fehérvár
— és természetesen a többi, szintén latin hospesek által lakott város —,
valamint az anyaország között. Tény továbbá, hogy magán Magyarországon
belül sem alakult ki az anyavárosi viszony a fehérvári szabadsággal élő
városok között. A 14. század 40-es és 70-es évtizedei között aztán lezajlik
Magyarországon az a jelentős változás, aminek eredményeként a kisebb
városok nem egyszerűen a régebbi városok libertásait, hanem azok jogát
(ius) veszik át, tehát hazánkban is létrejött az anyavárosi rendszer. A
legtekintélyesebb anyavárosnak számító Buda, Korpona és Selmecbánya
jogának kialakulásában szintén jelentős szerepet játszott a német elem.
Selmecbánya jogának forrása az iglaui jogkönyv, amellyel a selmect
csaknem szó szerint egyezik. Korpona joga ezzel szemben eklektikus
jellegű: a szász és a magdeburgi jog elemeinek keveredéséből alakult ki. A
14. század elejétől az ország legjelentősebb városi jogává fejlődött budai
jog szintén több forrásból táplálkozott. A legfontosabbnak ezek közül talán
a magyarországi hospes-, illetve városi szabadságjogok tekinthetők. Ne
felejtsük, hogy Budára a fehérvári libertáson alapuló pesti szabadságrend
szer szállt át! További fontos forrása ennek a városi jognak a magyar
országos (szokás)jog, valamint a délnémet, illetve a bécsi városi jog.
Érdemes felfigyelni arra is, hogy a 15. század elején készült Budai jog
könyv összeállítója a források között említi a magdeburgi jogot is, ám ennek
tényleges hatása nem bizonyítható.
A városjogok átvételével kialakult filiációs viszony kapcsán érintenünk
kell egy roppant lényeges kérdést, nevezetesen a városok fellebbezésének
problematikáját. A fellebbezésről már a legkorábbi, 1230-ban kelt várospri
vilégium is rendelkezik, s ettől kezdve csaknem valamennyi kiváltságlevél
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tartalmaz valamilyen utalást erről a jogi eljárásról. Másodfokon azonban
több fórum is ítélkezhetett. Az oklevelek a király bíráskodását (nostrum
iudicium), a presentia regiát, továbbá a tárnokmestert, vagy valamilyen más
országos tisztségviselő bírói székét említik feljebbviteli fórumként. Mivel
az efféle fellebbezés sokszor igen hoszú és bonyodalmas procedúrát jelen
tett, ezért a gyakorlatban sok kisebb város az anyavároshoz fordult jogor
voslatért. Ilyenkor azonban megtörtént, hogy az országhatárokon kívülre
kerültek bizonyos ügyek. Ez az általunk vizsgált forrásanyag tanúsága sze
rint egyetlen város, Zsolna esetében következett be. Zsolna ugyanis a szilé
ziai Teschent tekintette anyavárosának. Azt a várost, ahol kezdetben a fla
mand jog érvényesült, de azt a 14. század során kiszorította a magdeburgi
jog. A városok fellebbezésével összefüggő problémák rendezésére I. Lajos
király tett kísérletet. Reformjának első lépésében a városi ügyeket egy kü
lön országos bíróra bízta. Személy szerint Szepesi Jakabra, a nevezetes or
szágbíróra esett az uralkodó választása. Szepesi országbírói tisztét megtart
va ítélkezett a városok ügyében. A kísérlet azonban nem vált be, s így az
1375 és 78 közötti periódus után a tárnokmesterre bízta a király a városok
fellebbezési ügyeinek elbírálását. Ezzel kezdetét vette a tárnokmester veze
tése alatt álló testületeknek, a tárnoki ítélőszéknek mint a városok királyi
bíróságának és feljebbviteli fórumának a kialakulása. Ezt a lényegében feu
dális udvari bíróságnak tekinthető bírói széket aztán a 7 legfejlettebb keres
kedőváros teljesen kisajátította, s a 15. században egy, a budai jogon alapu
ló közös törvénykönyvet állított össze, amit röviden tárnoki jogként tarta
nak számon. Ehhez, az ún. tárnoki városok szövetségéhez 1480-ban Pest is
csatlakozott. Az I. Lajos által elindított reform a másik oldalon a szó szoros
értelmében idegen jognak számító „tescheni" városjog kiküszöbölésére tett
kísérletet. Az uralkodó ösztökélésére a zsolnai polgárok végül is Korpona
jogának elfogadása mellett döntöttek. Ez azonban, miként Mária királynő
1384-ben kelt oklevele bizonyítja, nem jelentette azt, hogy Zsolna a jogvál
tás révén megszűnt volna fellebbezési hely lenni, hiszen Felső Trencsénből
(besztercei kerület) és Turócból továbbra is ide fordultak másodfokú jogor
voslatért. Talán ugyanez a gondolat, vagyis az idegen jog alkalmazásának a
felszámolása vezette Lajost már 1342-ben is, amikor Lublónak Kassa jogát
adta: „eandem libertatém et legem quibus cives nostri Cassenses fruuntur".
Összefoglalólag megállapíthatjuk: noha a korai városprivilégiumokban
egyetlen esetben sem fordul elő tételesen megnevezett idegen városjog, a ki
váltságlevelek számos kitétele egyértelműen bizonyítja azt a — más típusú
forrásokból (jogkönyvek) levonható — következtetést, hogy a magyarországi
városi szabadságok és -jogok kialakulásában — a magukkal hozott és új ha
zájukban a magyar uralkodók által is biztosított jogrendszerük révén — je
lentős szerepet játszottak az idegen etnikumok, elsősorban a németek. A né
met hatás azonban Magyarországon messze nem érvényesül olyan erőtelje
sen és egyértelműen, mint a szomszédos Cseh- és Lengyelország esetében.
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Berchtold Zsigmond és a magyarok

A Berchtold család az egyik legjelentősebb morvaországi osztrák arisz
tokrata család, mely cseh környezetben élve — a morvaországi Buchlov és
Buchlovice urai voltak — egyrészt szorosan kötődött az itteni cseh nemesi
családokhoz (Magnis, Vratislav), másrészt — főleg a 18. század végétől —
a Morvaországban, illetve a mai Szlovákia területén birtokkal rendelkező
magyar főúri családokhoz (Serényiek, Telekiek, Károlyiak). Ez nem volt
egyedülálló jelenség, hisz a felvilágosodás és a nemzeti újjászületés korában
számos cseh nemesi családnak voltak élénk kapcsolatai Magyarországgal
(utalhatunk a Valdstejnekre, Mitrovskyakra és Thunokra). Mégis, a Berch
told család egyik tagjáról elmondhatjuk, hogy kivételt jelentett, s külön fe
jezetet érdemel ebben a kapcsolattörténetben: Sigmund Berchtoldnak
(1799—1869), a Monarchia külügyminisztere nagyapjának volt a legintenzí
vebb kapcsolata a magyarokkal és Magyarországgal a morvaországi nemes
ség körében a 19. század folyamán.
Apja, Leopold Berchtold (1759—1811) korának egyik igen ismert tu
dósa-polihisztora, világutazója volt, akinek tudományos ismeretterjesztő és
filantrópiai munkái Európa számos országában és számos nyelvén megjelen
tek. Munkássága Magyarországon is nagy elismerésnek örvendett, Kazinczy
gyakran emlegeti őt levelezésében.1 Leopold Berchtold a már nemzeti érzel
mű cseh patrióta nemesség tagjaival (Kinsky, Sternberk) együtt vett részt a
prágai Cseh Nemzeti Múzeum alapításában, ugyanakkor feltétlen lojalitást
tanúsított Bécs irányában. Élete utolsó éveiben, a francia csapatok morvaor
szági betörésekor nagy lelkesedéssel harcolt az egyik Landwehr-egységnél a
császári zászló alatt, miközben pártfogolta és segítette az 1806—1812 kö
zött a brünni minorita kolostorban raboskodó Andreas Riedelt, a bécsi jako
binusok egykori vezetőjét. Riedelnek a brünni fogság idején keletkezett
naplója, emlékirata és levelei szintén Berchtold gróf jóvoltából maradtak
ránk.2
Berchtold Zsigmond már gyermekkorában megtanult magyarul, gyak
ran tartózkodott ugyanis anyai nagyanyja, a morvaországi Serényi családból
származó Mária Franciska, Teleki Sámuel második feleségének birtokán.
Berchtold az egykori erdélyi kancellárral egészen annak haláláig, 1822-ig
levelezett.3 A fiatal gróf először jogi tanulmányokat kezdett Bécsben, majd
a katonai pályának szentelte magát. 1821-től 1823-ig a bécsi Magyar Test
őrgárda tagja volt,4 majd az egyik császári huszárezredben szolgált főhad
nagyként. A magyar irodalom ápolásának hagyománya a testőrségnél őrá is
hatással volt: 1822-ben Bécsben állította össze azt a kéziratos gyűjteményt,
mely 186 magyar éneket tartalmaz. Berchtold Zsigmond az 1830-as évek-
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ben Trencsén megye alispánja lett, ahol két birtoka is volt: Nagy-Zábláth és
Csicsmán; további magyarországi birtokai a gömör megyei Putnok és a bor
sod megyei Dédes. Bekapcsolódott a reformkori politikai életbe, részt vett a
pozsonyi országgyűléseken.
Berchtold Zsigmond magyar kapcsolatainak legértékesebb dokumentu
mai a magyarokkal folytatott részben magyar, részben német nyelvű levele
zése. Fennmaradtak pl. bécsi diáktársainak, illetve a Testőrgárdánál szol
gáló katonatársainak hozzá írott magyar nyelvű levelei. A szintén magyar
nyelvű válaszlevelek hiányában e levelek lelkendező-dicsérő soraiból követ
keztethetünk Berchtold magyartudására és érzületére. Laczkó János, bécsi
joghallgató pl. ezt írja 1818. július 19-én kelt levelében: „Örülj Te is Ne
mes Magyar Hazám! Mivel a legnagyobb Reménységű Ifjú Gróf Berchtold
Sigmondban feltaláltad te a legnagyobb Hazafidat, a' ki bátor édes kebeled
be nem lakik, mégis Nagylelkű Magyar mint a Nagy Méltóságú ősei; Mon
dom Nemes Hazám! Nagy Lelkű Hazafiad Ő, mert Éretted, Javadért, Nem
zetedért, Nyelvedért, egyszóval: Mindenért kész Ő a legdrágább életét is
feláldozni."5 Egy másik levelében tudtára adja a grófnak, mennyire örül,
hogy az „a vacatiot mindétig Magyar Országba mulatja, s beszélli a' Szent
Angyali Magyar nyelvet".6 Karl Hörte 1818. augusztus 13-i szintén Bécs
ből írott levelét pedig így kezdi: „Tsudálkodásra méltó, hogy olly rövid idő
alatt olly szépen meg tanúit Uraságod magyarul. . . Sok született Magyar
nehezen írt volna illy szép magyar levelet; igen nagy kedvem volna őket a
magyar Tudományos Gyűjteménybe nyomattatni".7
Külön figyelmet érdemel Berchtold Zsigmond és Márton József kap
csolata. Ismert tény, hogy Márton több nyelvkönyvét is Berchtold Zsig
mondnak ajánlotta, s már a dedikációk is utalnak a gróf mecénási tevékeny
ségére.8 Többet tudunk meg kapcsolatukról Márton József 1836—38 között
Bécsből Buchlovicébe írott magyar nyelvű leveleiből.9 Az Egyedülvaló és
Különös Jóltevőnek nevezett gróf rendszeres anyagi támogatásban részesít
hette a magyar nyelv bécsi professzorát, aki igen szűkösen élt Bécsben csa
ládjával. Márton pedig többízben küldött magyar nyelvkönyveket a grófi
gyerekek számára, de ő lehetett a fő közvetítő Berchtold könyvbeszerzései
ben is. Többször említi, milyen Magyarországon megjelent újdonságokat
küldetett el a grófnak. Szintén az ő megbízásából Márton fordította magyar
ra Leopold Berchtold német nyelvű életrajzát utazásainak leírásával és tudo
mányos tevékenységének ismertetésével együtt.10
Úgy tűnik, Berchtold kihasznált minden lehetőséget magyartudásának
tökéletesítésére: részt vett a pozsonyi színházi előadásokon, 1833. április
15-én pl. az András és Béla című darab bemutatóján, melyet Kossuth Lajos
adaptált az országgyűlés alkalmából az ottani magyar színpad számára. A
levelek tanúsága szerint azonban ő maga is játszott Pozsonyban Aspermont
társulatánál.11
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Eddig még nem bizonyított az a feltevés, hogy Berchtold részt vett
volna az 1848/49-es forradalomban. A hagyomány szerint a halálos ítéletet
életfogytiglan, saját várában, a buchlovi várban letöltendő fogságra változ
tatta a császár.12 Berchtoldot feltétlen magyar-szimpátiája, a magyar re
formpolitika melletti elkötelezettsége kétségkívül a magyar forradalom ol
dalára állította, de sem részvételének, sem az ítéletnek eddig semmilyen
konkrét nyomára nem bukkantunk. 1848-ban valóban Pesten tartózkodott,
erről tanúskodnak az iratai között található színlapok a Nemzeti Színház jú
nius—júliusi előadásairól (pl. Szigligeti Edey4 szökött katona című darabjá
nak június 30-i és a Bánk bán július 12-i bemutatójáról). Hagyatékában
megtalálható továbbá néhány forradalmi folyóirat 1848-ból (pl. Kossuth
Hírlapjának július 23. száma), valamint Töltényi Miklós forradalmi, szatiri
kus röpirata, „Hű tükre a megbukott kanczellaria, helytartótanács és kama
ra hivatalnokainak" (Bécsben 1848). Mindezek az iratok tagadhatatlanul
Berchtold szimpátiáját mutatják, de nem nyújtanak bizonyítékot arra, hogy
aktívan részt vett volna a forradalmi eseményekben. Hagyatékában ugyan
úgy megtalálhatók a császár proklamációi és osztrák híradások a hadi ese
ményekről.13
Berchtold 1848 utáni közéleti tevékenységéről még hiányosak az isme
reteink. Az állítólagos várfogságra vonatkozó feltevésnek nem mond ellent,
de nem is cáfolja az a tény, hogy Morvaország helytartója, Leopold Lazansky gróf 1853. március 7. keltezéssel egy körlevélben fordult Berchtoldhoz, melyben — Ferdinand Maximilian főherceg felhívását tolmácsolva —
anyagi hozzájárulását kéri annak a bécsi székesegyháznak felépítéséhez,
mellyel Ferenc József császár merénylettől való megmenekülésének kíván
tak emléket állítani.14
Berchtold Zsigmond magyar szimpátiájának legszembetűnőbb bizonyí
téka a buchlovi vár értékes, 6 769 kötetes magyar könyvtára, melyet még
atyja, Leopold alapozott meg és Zsigmond egy életen át tartó gyűjtése tett
teljessé. A könyvtár alapját a 18. század végének és a 19. századnak a tudo
mányos és szépirodalma alkotja. Megtalálhatók Magyarország statisztikai,
földrajzi leírásai, topográfiai munkák, igen gazdag a szótárak és nyelvtanok
gyűjteménye: Márton József valamennyi munkája mellett^ csak Farkas Já
nos, Benyák József, Kresznerics Ferenc, Vajda Péter és Stefan Leska mű
veire utalunk. A korabeli magyar irodalomtörténeti és történeti irodalom
csaknem valamennyi jelentős darabját tartalmazza a könyvtár (Toldy Fe
renc, Greguss Ágost, Majláth János mellett a kevésbé ismert szerzők, pl.
Környei József, Glycér Spányik, Pusztay Sándor, Thewrek Ponori József is
megtalálhatók). A közgazdasági és közjogi munkák mellett igen jelentős az
1790-es évek és a reformkor politikai irodalma, az 1840-es évek nemzetisé
gi vitáinak dokumentumai, valamint cseh és szlovák szerzők Magyarország
ra vonatkozó művéig pl. Ján Kollár Erklärung des National-Namens
Magyar (Pest, 1827), Rehof Dankovsky nyelvtörténeti munkája, Die Völker
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ungarischer Zunge (Pressburg, 1827), Leo Thun polemizáló írása, Die
Stellung der Slowaken in Ungarn (Prag, 1843), Corespondenz zwischen
Kaiser Rudolf und dem ungarischen König Matthias (Prag, 1845) Vaclav
Hanka kiadásában. A könyvtár egyik ritkasága a már említett, Berchtold
Zsigmond által összegyűjtött, 186 éneket tartalmazó kéziratos énekeskönyv
(Magyar Énekek, összve gyűjtötte Magyarsützi Gr. Berchtold Zsigmond
Magyar Kir. Test-örző Bétsben Máj. 2. 1822.).
Említettük, hogy nem bizonyított Berchtold részvétele a magyar forra
dalomban, önmagáért beszél azonban a könyvtár igen gazdag 1848/49-re
vonatkozó irodalma, melyből csak néhány címet említünk: 1847/48. évi
Törvényczikkek, Március 15. (Pesth, 1848), Kolisch Sigmund: Ludwig
Kossuth und Clemens Metternich (Leipzig, 1850), Áldor Imre: A forrada
lom költészete (Pest, 1867), Szelestey László: Huszárok könyve (Pest,
1858), K. V. M.: Bilder aus dem Honvedleben (Wien, 1851), Gál Sándor:
A Pest-Városi Nemzeti őrsereg (Pesten, 1848), Cetz J.: Ungarische MilitärSprachlehre (Pest, 1844), Schlachtfelderblüthen aus Ungarn (Leipzig,
1850), Aus dem ungarischer Soldatenwelt (Stuttgart, 1852).15
Berchtold Zsigmond kapcsolatai Magyarországgal, illetve részvétele a
magyar politikai és szellemi életben a 19. századi cseh—magyar—német
kulturális kapcsolatok egy fontos fejezetét képezi. A róla szóló rövid ismer
tetés után életének és könyvtárának részletes feldolgozását szeretnénk meg
írni.
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AHßPEH H. nyiUKAIU (Mocxea)

ilpoßjieMbi HOBeiiuieH HCTOPHH BenrpHH
CoeeTCKoro Coio3a

H

HCTopHorpacjwH

KaK H3BecTHo, BeHrepcKoii HCTOPHH B npouiJioM yuenfljiocb HeMHOrO BHHMaHHfl B T p y ß a X pOCCHHCKHX, a 3aTeM H COBeTCKHX HCTOpHKOB.
ßocTaTOHHo CKa3aTL, HTO ao Hanaria XX Beica B POCCHH Bbiimia TOJIMCO
OAHa oőoőmaiomaa KHHra EopenKoro-Eep4>eJib,n,a (CaHT-IleTepoypr,
1908 r.) H öbuia nocBHiueHa HCTOPHH BeHrpHH cpeaHHx BCKOB H HOBoro
BpeMeHH.
IlocJie 3Toro Ha aojiroe BpeMH HHKTO B POCCHH He 3aHHManca HCTopHeß Majiofí, XOTÍI H coceAHefi BeHrpHH. B nepnoA Me^giy ßByMfl MHpoBtiMH BoíÍHaMH BeHrepcKHe 3MHrpaHTbi B CCCP HanncajiH pan, HCTOpHMecKHX CTaTeß H KHHr, nocHBuieHHLix oT^eJiLHLiM BonpocaM HCTOpHH
oT^eJiLHLix rpynn BeHrepcKoro oöiiiecTBa. Cpe^H TpyrtoB STHX nojiHTHHeCKHX ÄeflTeJieH, CTaHOBHBLUHXCfl B CHJiy o6cT05ITeJIbCTB H HCTOpHKaMH,
c HayHHOH TOHKH 3peHHfl caMoii npHBJieKaTejitHOH HBJiaeTCH KHHra 3anTaHa Jlnnnan, BbiiuemHafl B MocKBe B 1939 ro^y H nocBauieHHaji HCTO-

pHH HapoflOB JJyHancKoro öacceiiHa 30-x ro^oB H, ecTecTBeHHO, ocoőeHHO BeHrepcKOMy.
JJa^e nocjre OKOHHaHHfl BTopoíí MHPOBOH BOHHLI, Koi\aa npncycTBHe BOÍÍCK CoBeTCKOÍÍ ApMHH H nOÜHTHHeCKOe pyKOBO^CTBO C C C P OKa3LIBaHH CHJltHOe BJIHAHHC Ha pa3BHTHe COÖblTHH B BeHrpHH, HCTOpHH

BeHrpHH B CCCP AOJirne ro^bi ßooöme He H3yHanacb. B MocKBe yxce
6tui co3,aaH PÍHCTHTyT cJiaBHHOBeaeHHii, HO o6i>eKTOM ero H3yneHHH
6MJIH riontuia, lOrocjiaBHfl, HexocnoBaKHfl H Bojirapna.
TOJILKO B Hanajie 1953 r. B BMCUIHX HHCTaHiiHflX CoBeTCKoro
Coio3a ÖLIJTO npHHHTo peiueHHe o6pa30BaTb rpynny B ÜHCTHTyTe HCTO
PHH AH CCCP B MocKBe, KOTopa« 3aH5macb 6bi H3yneHHeM HCTOPHH
BeHrpHH, PyMtiHHH, AjiöaHHH H r ^ P . Ho 3TO eme He 03Hanajio Hanajia
aencTBHTejitHoro HaynHoro HcaneAOBaHHfl HCTOPHH Ha3BaHHbix CTpaH B
UeJTOM, H HOBeHUJeíí B HaCTHOCTH. He 6LIJIO nojiroTOBjieHHbix ÄJIH 3Toro
jno^eií. Tor^a <})aKTHHecKH öbuia co3AaHa TOJILKO acnnpaHTypa. n p n neM HHTepecHWM cnocoooM. K 3T0My BpeMeHH y^ce roß no3aHHMajmcb
B acnnpaHType T. HcJiaMOB, HO no ABCTPHH, a JI. HCHCHHCKHH — no
OpaHUHH. H M BbmejiHJiH no HX npenoßaBaTenio BeHrepcKoro «3biKa H
npeAJioxcHJiH 3aHHMaTbCH HCTopneii BeHrpHH, nepBOMy no HOBOMy nepnofly, a BTopoMy — no HOBeRiueMy. Tor/ia see", oceHbío 1953 r. B acnnpaHTypy no HOBeHiuen HCTOPHH BeHrpHH B HHCTHTyT HCTOPHH AH
CCCP nocTynHJi H H. nepBOHananbHO, npHMepHo TpH roaa, H 3aHH-
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Mancs arpapHbiMH npo6jieMaMH BeHrpHH, a no33Ke cepbe3H0 3aH5uic*i
HCTopHeK BeHrpHH B roAbi BTopoii MHPOBOH BOHHM. H O AO Toro Mbi
coBMecTHO c HOKHHCKHM HanHcajiH KHHry no HCTOPHH 1944—1948 rr.,
KOTopa« BbiuiJia B cßeT B 1961 r. O nepHneTHHX H3AaHHa 3TOH KHHTH
CKa»cy HecKOJibKo no3»ce.
K 3TOMy BpeMeHH B YÄropoflCKOM yHHBepcHTeTe o6pa30Bajiacb
r p y n n a npenoAaBaTejiefi-HCTopHKOB, BJiaAeBuiHX BeHrepcKHM «3biKOM H
HHTepecoBaBuiHXCH npoőJieMaMH BeHrepcKoK HCTOPHH. Tax HaM COBMecTHO c HHMH yAajiocb no^roTOBHTb H B 1963 rofly onyöJiHKOBaTb
OHepKH HOBOH H HOBeHUieíí

HCTOpHH BeHrpHH,

B C03flaHHH

KOTOpOH

yMacTBOBan KpoMe H. M. TpaHMaxa, iL H. IÜTepHÖepra H yneHbin H3
JIbBOBCKoro yHHBepcHTeTa M. O. JleőoBHH, y KOToporo AO Toro Bbimjia
KHHra B MocKBe o BeHrepcKoií COBCTCKOH pecnyöJiHKe.
B 60-e roAbi paciuHpeHHbiM KOJuieKTHBOM c npHBJieneHHeM <J)aKTHMecKH Bcex CHJI Ha TeppHTopHH C C C P (3aMeny, nocne 0TKa3a BeHrepcKHX HCTOpHKOB COBMeCTHO C HaMM nOflrOTOBHTb TaKOe H3AaHHe)

6bIJI

noflroTOBJieH H B Hanajie 70-x roAOB Bbiuieji B CBCT TpexTOMHbiii TpyA
no HCTOPHH BeHrpHH. 3 T O 6biJio nepBoe H3AaHHe Ha pyccKOM H3biKe
CHCTeMaTHMecKoro 6ojiee HJIH MeHee nojiHoro H3Jio3KeHHa HCTOPHH
BeHrpHH. riocKOJibKy 3TO 6bijio noAnncHoe H3AaHHe (16 Tbic. 3K3.) B
npo^aDKe ero noHTH He 6bmo. HcTopHa B HCM 6bma AOBeAeHa AO 1970
roAa. ripHHeM TpeTHH, 3aBepiuaiouiHH TOM, nocBnmeHHbiH HOBeniueH
HCTOPHH CTpaHbi, no o6i>eMy cocTaBHJi 63 nenaTHbix jiHCTa (nepBbie ABa
npHMepHO no 40 JIHCTOB Ka>KAbiH).
Kpyr HccjieAOBaTejien, 3aHHMaBWHXC5i HOBeHuieií HCTopHeií BeHr
pHH AO HeKOTopoß cTeneHH paciHHpHJica. B nacTHocTH y^anHo H pe3yjibTaTHBHO c H3YMeHHH HOBOÍÍ HCTOPHH nepeioiioHHJicfl Ha npoöjreMbi
HOBeniueH BeJia 3KejiHmcH. B nocneAHHe roAbi Kpyr BonpocoB,
CB»3aHHbix c KyjibTypoH, H3YHaeT AneKcanup CTbiKaiiHH. B 80-e roAbi
HeöojibiuoH KOJiJieKTHB aBTopoB (UlyujapHH, HcJiaMOB, riyujKaiii)
nOArOTOBHJI KpaTKyiO HCTOpHK) BeHrpHH B cepHH OAHOTOMHHKOB (6ojTee
40 JIHCTOB) C ApeBHeíÍLLiHX BpeMeH AO Hauinx AHeii. 3aBepmeHa
HananoM 1990 roAa H 6oJiee AByx JieT poacAaeTca B H3AaTeJibCKHX
MyKax. EcTb HaaeacAa, HTO B ŐJiHacaHinee BpeMH BbiiÍAeT B CBCT.
KpoMe o6o6maiomHX TpyAOB aBTopbi HX ynacTBOBajiH B HanncaHHH pjwa coöcTBeHHbix MOHorpa<|)HH, B HanncaHHH AecaTKOB pa3AeJioB
B KOJuieKTHBHbix TpyAax no npoőjieMaM pernoHa H COTHH cTaTen no OTAeJibHbiM BonpocaM HCTOPHH BeHrpHH.
H o 3TO He o3HaMaeT, HTO Mbi yAoaneTBopeHbi pe3yjibTaTaMH cBoeíí
paÖOTbl. n p O A O J D K a e M H3)KHBaTb COŐCTBeHHbie HeAOCTaTKH. B HaCTHOC-

TH HaXOAHTC5I B neHaTH KOJIJieKTHBHblíí TpyA O COŐblTHflX B BeHrpHH

oceHbio 1956 roAa, B KOTOPOM OTpa^KeHbi no3HHHH paAa
4>HJiojioroB Ha npoHcineAinee TaM TJIHA« H3 MocKBbi.

HCTOPHKOB H
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HcTopHKH, H3ynaiomHe npoőJieMbi BeHrpHH HOBeßuiero nepnona B
C C C P , HaxoAHJiHct TaK HJIH MHane no/i BJIHHHHCM BeHrepcKMx HCTopnKOB, KOTopbie B Ka^apoBCKHH nepHOÄ (Ha KOTopbiíí B OCHOBHOM nonaÄaeT H Hama paöoTa) nbiTajiHCb yíÍTH OT o/iHocropoHHero ocBemeHH«
npoőJieM. 3a STO nacro Haiim pyKonHCH Ha o6cy»caeHH5ix nouBeprajincb
KpHTHKe. H Bee ace H HaM B MocKBe yaaBanocb nenaTaTb Tpynbi, B KOTopbi OTpaDKajiacb TaK HJIH HHane jjeaTejibHocTb H 3KH3Hb Bcex OCHOBHbix cjioeB BeHrepcKoro oőmecTBa, oőijeKTHBHee ocßeTHTb AeaTejibHocTb,
cjiaőbie H cHJibHbie cTopoHbi npaBHuinx KpyroB. B TO ace BpeMfl, HeCMOTpa Ha cTpeMJieHHe K OOTJCKTHBHOCTH, H B HauiHx KHHrax, CTaTbax
MOÄHO 3aMeTHTb CHMnaTHH H aHTHnaTHH K OCBemaBUIHMCH JTHHHOCTHM,

co6biTH«M. IIo o6"beKTHBHbiM npHHHHaM, ecTecTBeHHo, He no BceM BonpocaM HaM yzjaBajiocb jjaTb nojiHyio KapTHHy H3ynaeMbix coőbiTHH, xapaKTepncTHKy BHUHMX «neflTejieíí. BbiJiH Bonpocbi, KOTopbie He npoxoanjiH y Hac B nenaTH, roBopHTb o HHX cHHTanocb npeac^eBpeMeHHo. H o
Mbi H3ynanH He TOJIMCO HCTOPHK) paőonero /JBH^CCHHH H HaponHoíí a e MOKpaTHH, XOTH HCTOPHK) BeHrepcKoR coBeTCKoií pecnyöJiHKM npaKTHnecKH He oöomeji HM OÍIHH COBBTCKHH HCTOPHK BeHrpHH.
npo6jieMbi, KOTopbie, Ha MOÍÍ B3rji5w, CTOHJIO 6bi rjiy6»ce ocßeTHTb
H JXJI5I coBeTCKoro HHTaTenH 3TO — xapaKTep, nojiHTHnecKHe H SKOHOMHHecKHe ycjioBH« nepnoaa BeHrepcKoK HapojiHoií pecnyőJiHKH KOHua
1918 — Hanana 1919 r., KaK ee Tor^a o<j)HHHajibHO HMeHOBajiH. KOHCHHO
He B TÓM cMbicJie, HTO 6buio 6bi, ecJiH 6bi OHa nponojDKHJia CBoe cyHJtecTBOBaHHe H He 6buia 6bi npoB03rjraujeHa BeHrepcKaa coBeTCKaa
pecnyöJiHKa. Mbi cHHTaeM, HTO sa^anen HCTopHKa HBJiiieTca H3yMeHHe,
aHajiH3 H CHHTe3 (})aKTOB H co6biTHii. H a MOÍÍ B3rji5m, JiHHHOCTb Mnxaa
KapOHH,

CJ103KHOH, MHOrorpaHHOÍÍ,

yMHOH

H AaJlbHOBHAHOH

(})Hrypbi

noKa He H3yneHa nojiHocTbio, XOTH en, ocoöeHHO B BeHrpHH, ynejifljiocb
npncTajibHoe BHHMaHHe. MHoro öejibix naTeH He TOJibKo B HauiHX, HO H
B BeHrepcKHx HcaneAOBaHHHx, nocBflmeHHbix npaBJieHHio CTOPOHHHKOB
MHKJiouia XopTH (oTHoujeHHH cocejiHHx H BejiHKHx AepjKaB K ero peÄHMy, peajibHoe nojioDKeHHe JIHHHOCTH, OTAejibHbix cjioeB oőmecTBa, orpaHHMeHHOCTb HX CBOŐOJIbl, CHJia H CJiaŐOCTb n p a B ^ m e i í SJIHTbl, p o j i b
OpraHOB HaCHJIHH B MOKBOCHHblH nepHOÄ H B rOÄbl BTOpOH MHpOBOÍÍ
BOHHbl).

BHeuiHHJi nojiHTHKa npaBHTejibCTBa H. BeTJieHa H nocJieaoBaBuiHX
3 a HHM, KaK H BblŐOp COÍ03HHKOB B rOJIbl BOHHbl OCBeiHaJlHCb

nOKa

KpaiÍHe ojiHocTopoHHe. MHoro, HO HcnpcTaTOHHO HanncaHO o
TparnnecKoií JIHMHOCTH n a n a TeJieKH H ero aejiax, ÄajibHOBHflHOCTH B
nojiHTHKe H 06 orpaHHMeHHbix ero BO3MO5KHOCTHX B aeííCTBHflx KaK
rjiaBbi npaBHTejibCTBa.
Cnaöo HJIH noHTH HHKaK He ocBemeHbi BeHrepo-coBeTCKHe OTHomeHHH B MeDKBoeHHbiK nepHOji, He JiaH oTBeT Ha Bonpoc, noneMy H. EeT-
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jieH HceJiaji ycrraHOBHTb AMrmoMaTHMecKMe OTHOiueHH« c CCCP, HO He
CMor, M noneMy STO yaajiocb flione ré'MŐéuiy, KOTopbiií npnaep»cMBajiC5i 3HaHHTejitHo 6ojiee npaBbix B3rji5woB, noneMy coBeTCKoe npaBHTejitcTBO HCKajio KOHTaKTOB c BeHrpHeii HMeHHo nepe3 TypuMio,
HTajiMK) M TepMaHHK), H Ha uenLiH paa ApyrHX BonpocoB. B TOM
HHCJie, HeM 06T>flCHHTb, HTO ITOCJie yCTaHOBJieHHH AMnjlOMaTHMeCKHX OTHomeHHii M«Kßy CCCP H BeHrpHeß B 1934 r., BÜJIOTL #0 1941 ro^a

Haőmoflajiact 4>aKTHHecKH CTarHauH« KaK B nojiHTHHecKHX, TaK H B 3KOHOMHHeCKHX CBH3HX MeDK^y JXByMH CTpaHaMH.

B HCTopHHecKOH Hayxe npoaojraaioTCfl cnopbi, HocauiHe ABHO He
HayHHtiH, a nojiHTHHecKHH xapaKTep BOKpyr BOBJieneHHA BeHrpHH B
BoíÍHy npoTHB CoBeTCKoro Coio3a H erő COK>3HHKOB. OcoöeHHo MHoro
uiyMa no noBOAy co3,aaHHfl noBo^a .ZLJIH BCTynjieHHH BeHrpHH B BoíÍHy.
B Hamen HCTopHorpac[)HH Taoce HccJieAOBanc» 3TOT Bonpoc. Ho Heo6XOÄHMO BepHyTLCH K 3T0H npoöJieMe, OHHCTHTL ee ÓT meJiyxH nponaraH^bi c o6enx CTopOH.
HeoOXO^HMO yCHJlHTL aHaJTH3 paCCTaHOBKH CHJ1 BHyTpH BeHrpHH,
6WJIH 3aHHTepecoBaHbi B BoíÍHe AO KOHua Ha
CTOpOHe THTJiepOBCKOH KOaJlHUHH, npHHHHbl CJiaÖOCTH B BeHrpHH CTO-

BtweJiHTt Te, KOToptie

poHHHKOB aHnio-aMepHKaHCKoro H coBeTCKoro coio3a, BbiflBHTb corjiacoBaHHOCTbfleHCTBHHC0FO3HHK0B no BeHrepcKOMy Bonpocy H npoBaji
nonbiTOK Bbixo,aa BeHrpHH H3 BOHHW RO ee OKOHHaHH*.
O JiH6epanbHOH onno3HiiHH pe)KHMy XopTH H3BecTHO Ha HanajibHOM 3Tane ero npaBJieHHfl, B nepBoii nojioBHHe ero. Ho noHTH HHHero
He HanncaHO o 30-x ro,aax, Kor^a Ha apeHy Bbixo^HJiH H flpyrne nojinTHMeCKHe CHJIbl H napTHH.
ripaBHTeJiH nepnofla Boimbi, o/mH B MeMyapax, .npyrne — B npoTOKOJiax cyaeÖHbix npoueccoB Hafl BoeHHbiMH npecTynHHKaMH, paccKa3aHH o CBOHX pojiHX, HO He Bcio npaBAy, MHoroe yTaHJiH. 3a£ana HCTopHKOB BbWCHHTb H 3TH BOnpOCbl, HaCKOJlbKO 3 T 0 B03MOÄHO B HaCTOfllHee

BpeM«.
EcTecTBeHHO, Haxo^HCb 3a pyőeacoM, Bcer^a TpynHee nncaTb o
cocczmeii CTpaHe. TaK H HaM. Kor\n,a K Hanany 1960-x roaoB MM C JI.
H. HeacHHCKHM HanncajiH KHHry o KoajiHUHOHHOM npaBJieHHH B
BeHrpHH B 1944—1948 rr., TO cuejiajiH Mbi STO, H3yMHB apxHBHbie MaTepHajibi Bcex KoajiHiJHOHHbix napTHH H cTeHorpaMM MeacnapTHHHbix coBemaHHÍí. Ho Kor^a Mbi npHCJiajiH pyKonncb Ha corjiacoBaHHe B EyzjaneuiT (Mbi TaKoe oöemaHHe aaBajiH, nojiynaa MaTepnan), TO oHa HaCTOJibKo Hanyrana ToiTjauiHero .impeKTopa HHCTHTyTa HcropHH napTHH
HaH^opa BaHca, HTO OH npnexan B MocKBy K /mpeicropy HHCTHTyTa
HCTopHH AH CCCP (r^e Mbi Toraa paöoTann) aKaaeMHKy XßacTOBy B.
M. c McajioőoH Ha TO, HTO Haiuy KHHry He cneayeT nyŐJiHKOBaTb H3-3a
Hcnojib30BaHHoro B Heß apxHBHoro MaTepnana H H C O H Tpe6oBaji
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CHflTb 3TOT MaTepHaji. Koraa XßacTOB 3aAan Bonpoc, nojiHocrrwo JIM
CHHMaTt, Baííc 3ajiyMajic5i H CKa3an, HTO HeT, Tor^a XßacTOB nonpocHU
ero yKa3an> KOHKPCTHO, MTO cHüTb. ^epes HCCKOJILKO MecaueB MM nojiyHHJIH OTBeT, MTO COTpyßHHKH ÜHCTMTyTa npoBepHJiM Becb MaTepHaji H
H3-3a peopraHH3aiiHM apxHBa npH6jiH3HTeJibHO B 170 cjiynaax B apxHBe
He o6papy5KHJiM TO, Ha MTO MLI ccbuiajiHCb, a Ha ocTajibHbie npHCJiajin
CHOCKH no HOBOH CHCTeMe opraHH3auHH xpaHeHH« apxMBa. 3aMeny, HTO
Ha 3TH MaTepHajiLi y Hac 6LIJIH 4>oTOKonHH.
Tax npHxo^HJiocL HaM npeojjoneBaTb ABoirnyio ueH3ypy, BeHrepcKyio H coBeTCKyio. B^ooaBOK npoTHB STOH KHHrH, Kor.ua OHa yiKe BtiuiJia B By^aneiiiTe, 6buia HanenaTaHa uejiaa cTaTta (He peueH3Ha) 3a
noanncbio A. LTIarBapH H HI. Eajiora. Ho OHa OKa3anacb HacmribKo
npe,HB3flTOH, HTO H aBTopbi KHHrH peuiHJiH RSOKC He pearnpoBaTb Ha Hee.
^OBOJIbHO nOJTHO H apryMeHTHpOBaHHO OCBeTHJl RJIX COBeTCKOrO

HHTaTejifl JI. H. HOKHHHCKHH COŐMTHA 1948—1962 rr. AHajiorHHHyio
paőoTy npo^enaji no npoőjieMaM paőonero KJiacca nocJiezn-iHX AecflTHJieTHH B. PL. ^CeJIHUKH.
CoöbiTHíi 1956 r. B BeHrpHH HajiOÄHJiH CBOH oTnenaTOK Ha BbiiueÄuiHe B CCCP KHHrH no 3TOMy noBoay, na. H Ha HCTopHio B ueJioM. Ho
coBeTCKo-BeHrepcKHe OTHOIHCHHA B HaynHOM njiaHe KaK aoBoeHHoro,
TaK H nocjieBoeHHoro nepno^a ocTajincb noHTH HeTpoHyTbiMH.
OÖTiflCH^JlOCb

3TO

HaJTHHHeM

CÖopHHKOB

flOKyMCHTOB,

H3^aHHbIX

MHflaMH AByx cTpaH. Bee apyrne <J)opMbi coBMecTHoro H3yneHH5i STOH
npoŐJieMbl OTKJIOHflJIHCb BeHrepCKOH CTOpOHOH.

He H3yneH (aa H HejierKo STO cztenaTb) nepHo/i, npaaneHHH Ä. Kaaapa, Kor^a npn BH/JHMOM COŐJHOACHHH jioajibHOCTH c KypcoM TorÄauiHHX npaBHTejibCTB CCCP, BbipaőaTbraajicíi H ocym,ecTBJi5uic5i HOBMH
KypC, KOTOpblH n03BOJT«Jl OTflaJlflTbCfl OT CTpaH TaK Ha3. COUHaJlHCTH-

necKoro co^py^cecTBa H cÖJinacaTbCíi co CTpaHaMH 3ana#a.
OAHOBpeMeHHo JiH6epajiH3auH« BO BHyTpeHHeü )KH3HH oőecneHHJia
TepnHMOCTb K onno3MUHH, KOTopaa 6biJia ^oBOJibHo cHJibHa KaK cnpaBa,
TaK H cjießa.
B Haiueii KpaTKoR HCTOPHH BeHrpHH npe,anpHH5iTa nonbiTKa flaTb
KpaTKHH onepK B03po)KneHH5i MHoronapTHHHOH cHCTeMbi, pacna^a
npaBflineß conHajiHCTHHecKoii paöoneß napTHH, noTepH eio BJiacTH H
MHpHoro nepexo/ia, B03Bpam,eHHfl K KanHTajiHCTHHecKHM OTHOUICHHHM,
pbiHOHHofi KOHKyppeHnHH. CMeHa couHajibHOH CHCTeMbi HHKoraa H
HHiyxe He npoxoamia maflKO.
Ä ynoTpe6MJi CJIOBO «B03po»c^eHHe MHoronapTHHHOH CHCTeMbi»,
XOTJI AyMaK), HeOŐXO^HMO M3yHHTb, KaK 3TO ÖblJIO B AeHCTBHTCJIbHOCTH.
X o T f l B HCTOpHMeCKOH JIHTepaType H rOBOpHJIOCb 0 6 OTMHpaHHH napTHH

onno3HUHH, aa H HeKOTopbix 6biBiuHX npaBfliijHX nocjie 1949 ro^a,
HeKOTopbie npoaojraajin nojiyjierajibHO HJIH HejieranbHo cymecTBOBaTb.
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Be,nb He 6tiJio 3anpeTa HJIH caMopocnycica p*wa napTHii. MHe
flonojxjiHHHo H3BecTHO, HTO Eyp>Kya3HO-AeMOKpaTHHecKa5i napraa
npojjojraajia CBOIO paöoTy, no KpaßHeö Mepe B Eyaanenrre, RO 1964 r.,
Ao CMepTH EHJiKeH-rop3o, Ha KBapTnpe KOToporo peryjiHpHo
COŐHpaJIOCL pyKOBOACTBO napTHH, O HeM COXpaHHJIHCb npOTOKOJIbl.
HHTepeCHO 6 b l H3yHHTb HCTOpHIO BCeX BOCCTaHOBJieHHLIX B JierajlbHblX

ycjioBHHX nojiHTHMecKHx napTHii 3a npomeaiiiHe RecsmuieTHX.
HCTOPHKOB H H3ynaiomHx npouijioe BeHrpHH B COBBTCKOM Coio3e
HeMHoro H ceHHac. IIpaKTHHecKH Bee OHH npncycTByBaioT 3Jjeci».
YnOM5IHyTbie BblÖOpOHHO MHOK) CeHHac npOŐJieMbl CBHJJCTeJIbCTByiOT o

TÓM, HTO paőoTbi no HOBeHiueii HCTopHH BeHrpHH HenonaTbiH Kpaií. (He
npome JiH H 3<i>4>eKTHBHee 6biJio 6bi KoonepnpoBaTb HCTOPHKOB XOTA 6bi
psuxB. cnpaH H coBMecTHo pa3peuiaTb B03HHKaiomHe Bonpocbi.)

RÁKOS PÉTER (Praha)

Az újabbkori peregrináció skálája és egy sajátosan
cseh—szlovák —magyar példája
Előadásom a kongresszus első számú témájához kapcsolódik, de a
mégoly tágan vagy lazán értelmezett peregrinációnak is inkább csak határ
esete. Fölösleges volna ezért mentegetőznöm, hiszen kongresszusunk nagy
vonalúan megszabott kereteibe így is beleillik, szükségesnek érzem azon
ban, hogy felolvasásom érdemi része elé egy előzetes megfontolást iktassak
be. Alkalmasint nem én leszek (vagyishogy eddigre már: nem én voltam) az
egyedüli, akit a kitűzött téma elméleti eszmefuttatásokra csábít, mégpedig
egy teljességgel általános jellegűre, ami a peregrináció mibenlétét és lehet
séges változatait illeti, majd egy sajátosabban areálisra, mely a peregrináció
kérdéskörét magyar—cseh—szlovák vagy legfeljebb közép-európai vonatko
zásban veszi fontolóra, hogy azután rátérjek e tágabban értelmezett, de szű
kebb területre korlátozott „peregrinációnak" egy egyedi és exempláris —
hiszem, hogy nem minden tanulság nélkül való — esetére.
Tehát elsőbben is, anélkül, hogy bármiféle skolasztikus spekulációba
bocsátkoznánk: a peregrináció értelemszerűen vándorlást, idegen földön
vagy földre való utazást, utazgatást jelent. Nyitva hagyja a szó a további
kérdéseket: mi késztette emberünket a helyváltoztatásra, kényszerűség-e
avagy kíváncsiság, egyszeri elhatározás vagy életre szóló eltökél és, átmene
ti vagy tartós állapot? Lehet a peregrinus diák, globetrotter, turista, szám
űzött, alaphelyzetéből ki-kimozduló vagy fokozatosan továbbmozduló,
többgyökerű vagy gyökértelen, két- sőt többlaki, portyázó vagy ingázó,
vándor vagy bujdosó, migrans vagy emigráns: mindezek nem kontradiktórius ellentétek, hanem egymásba folyó, folyamatos skálát alkotó változatok.
Érdekelheti a peregrinus a kutatót mint kimagasló kulturális egyéniség,
mint a szellemi élet közrendű, de hasznos és jellegzetes munkása, vagy csak
egyszerűen mint „lakos", „honfitárs", köznapi emberi jelenség, s ez utóbbi
esetben talán még inkább: az átlagosabb, szürkébb eseteken inkább tetten
érhetjük a törvényszerűt, tudták ezt a francia strukturalisták, amikor vizsgá
lódásaikhoz hímenhíreket, apróhirdetéseket vettek alapul.
Mindebből azt a következtetést vonnám le, hogy a komparatisztika
szempontjából a peregrináció legátfogóbb, de egyben legszabatosabb, en
nélfogva legcélszerűbb meghatározása a „fizikai helyváltoztatással egybe
kapcsolt szellemi áramlás", melynek típusai különféle ismérvek alapján osz
tályozhatók: a hordozó alany szerint, a helyváltás tartama és gyakorisága
szerint, kiváltó okai, földrajzi kiterjedése szerint stb. Nem is hiszem, hogy
a már eddig felderített és feldolgozott hatalmas anyag sürgősebben igényli a
szaporítást, mint inkább rendszerező elménk általánosító műveletét, a hely-
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változtatás átfogó tipológiáját, az egyedi esetek visszamenőleges, sőt előre
vetíthető minősítését és besorolását.
Eredeti szándékom szerint ezt a sokféleséget szerettem volna a már
mondott szűkebb területi viszonylatban dokumentálni és illusztrálni; a több
nemzetiségű állam keretein belül is létezett mindannyija, korábban a Habs
burg-birodalomban, utóbb, századunkban, Csehszlovákián belül is, s a kép
még érdekesebbé válik, ha az államhatárok keretezte „peregrinációs övezet
hez" holdudvarként hozzászámítjuk a szomszédságba túlcsapó etnikai kö
zösségek életterét is. Az így redukált területen számbavett peregrináció lát
szólag paradox módon tarkul és műfajilag bővül: megszaporodik és árnyalódik az ide-oda vezényelt államhivatalnokok és katonák, a stációról stá
cióra dobált tanáremberek, iskoláikat cserélgető diákok típusaival. Ebben a
tágabb felfogásban sajátos esete a peregrinációnak Brábek Ferenc is, a
Bach-huszár fia, aki Szerencsen és Miskolcon járt iskolába, s lett felnőtt ko
rában úttörő szótáraival, nyelvkönyveivel a prágai egyetem magyar lektora
ként és a magyar irodalom (többek között Madách!) fordítójaként a
cseh—magyar szellemi érintkezés útegyengetője; a besztercebányai születé
sű Riedl Szende, aki a Bach-korszak Prágájában mint nyelvmester végezte
tudós és lapszerkesztő hídépítő munkáját; a nemrégiben újrafelfedezett Irma
Geisslová, aki cseh vasúti tisztviselő leányaként született Budapesten, meg
lakta szüleivel Bécset, Brnót, Pardubicét, majd ismét Budapesten élt, ahol
jelentős cseh költőnővé érlelődött; Karel Cada-Sarlih, a Temesváron, Sze
geden, Brassóban, Nagyszebenben, majd Budapesten állomásozó, sze
cessziós prózát remeklő, Adyt és Móriczot fordító cseh katonatiszt. Mind
ezeket számontartják s feldolgozták kiváló komparatistáink a határon innen
és túlnan. Az 1918-ban bekövetkezett államfordulat után újabb kétirányú
áramlás indult meg: a zordabb politikai éghajlatú Magyarországról sokan
politikai okokból az utódállam Csehszlovákiában kerestek s leltek átmeneti
leg vagy tartósan menedéket, ugyanakkor mások, más okokból, az ellenke
ző irányban mozdultak: gigantikus példa volna Márai Sándor, ki Kassáról
Budapestre költözve még csak nem is sejthette, mily „peregrinációt" tarto
gat számára a történelmi sors. S innen nem messze addig a felismerésig,
hogy peregrinációs jellegű mozgás indult meg az újonnan létrejött határo
kon belül is: e már igen lazán értelmezett peregrináció eseteként volna fel
fogható a Prágában lapot szerkesztő Szvatkó Pál, tanulmányait ott (is) foly
tató Dobossy László, az ugyanott (s egyben s utóbb Erdélyben is) szervez
kedő Balogh Edgár: a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen történelmi for
dulatok által előidézett elmozdulások sohasem maradtak egyszeriek.
S itt nem minden apropó nélkül toldok be egy részletet egy olvasói le
vélből, melyet egy bizonyos Sellyei Molnár Enrico küldött a prágai Lidové
Noviny című napilap szerkesztőségébe ez év júniusában:
„Anyám rétoromán származású svájci nő, atyám a valdensek felekeze
téhez tartozó lelkész az észak-itáliai Piedomontban. Anyámmal mindig fran
ciául beszéltem. Atyám cseh származású, ősei a türelmi rendelet után tele-
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pedtek meg 1783-ban Csehországban. — Amikor hét éves voltam, atyám
kívánságára otthon valamennyien az eszperantó nyelvet kezdtük használni,
hogy — úgymond — a családunkban előforduló nemzetiségek közül egyik
hez se kötődjünk. Ez mintegy két évig tartott. Közben Bécsben éltünk, ké
sőbb Pozsonyban, majd Prágában. A szünidőt többnyire Svájcban vagy
Olaszországban töltöttük. Ausztriában németül beszéltünk, Olaszországban
olaszul, Svájcban pedig franciául. Röviddel Csehszlovákia náci megszállása
előtt Kaliforniába utaztam. Ottani amerikai lányt vettem feleségül. Mint
anglikán szerzetes évente legkevesebb egy hónapot a közép-amerikai Costa
Rica köztársaságban töltök, ahol egy kis perjelséget igazgatok és (természe
tesen) spanyolul beszélek. Costa Ricában bevándorló státusom van, ami
voltaképpen honosságot jelent, választójog nélkül. Ugyanez érvényes Kana
dára." Ennyi a levélben közölt tényanyag, s ehhez járul a konklúzió: „Bár
mely országban találkozunk derék emberekkel és csirkefogókkal. Mindenütt
felfedezhető a nacionalizmus mítosza, az etnocentrizmus felmagasztalása,
de éppúgy a kozmopolitizmus, a világpolgári érzület... Az angolul és
franciául beszélő kanadaiak torzsalkodása éppúgy ingerel, mint a csehek és
a szlovákok viszálya. Mindennek semmi értelme." A kutató azért
foglalkozik a peregrinációval, hogy megismerje, de nem köteles palástolni
elégedettségét, valahányszor a peregrináció e tudományon túli aspektusaival
találkozik.
S most rátérek a fentebbieket illusztrálni hivatott konkrét egyedi példá
ra, melyet sok más kínálkozó közül egy szomorú alkalom kapcsán válasz
tottam. 1990 nyarán gyászjelentést kézbesített a posta: az év július 23-án
váratlanul elhunyt Vladimír Farsky, alias Vladimír Kovács-Farsky író, köl
tő, műfordító és bányász, akit sokan ismerhettek, ismertek is Magyarorszá
gon és Csehszlovákiában (másutt is), de valahogyan úgy, mint Fechner hí
res példájában a gömb kívülről nézvést domború, belülről szemlélve homo
rú felületét: bizonyos szempontokból sokan kiválóan, komplex emberi és
írói jelenségként talán senki sem. Az, hogy kortársunk volt, hogy temérdek
a rendelkezésünkre álló s még több a potenciálisan megszerezhető emlék és
adat, s hogy ezzel szemben (ugyanakkor) nincs hozzá való viszonyulásunk
ban személyünktől függetleníthető történeti távlatunk, az nemhogy könnyí
tené, inkább bonyolítja a jelenség megismerését és megértését. Halálhíre
arra késztetett, hogy itt és ez alkalommal felhívjam rá a figyelmet mint az
újabb kori peregrináció egy különös és jellegzetes esetére.
Vladimír Farsky 1923. október 10-én született a Prágától északkeleti
irányban mintegy 50 kilométernyire fekvő Loucenben (Nymburk város kö
zelében), egyértelműen cseh családban. Ötéves korában elvesztette édesany
ját, s Magyarországon élő nagynénje adoptálta, ki férjét, egy magyar kato
natisztet, Bécsben ismerte volt meg. Ettől fogva Vladimír (adopciós kikötés
folytán immár Kovács-Farsky Vladimír) magyar iskolába járt, 1942-ben
érettségizett Budapesten, ezután beiratkozott a Pázmány Péter Tudomány
egyetem bölcsészkarára, magyar és művészettörténet szakra, közben (s ezt
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egyelőre a legkézenfekvőbben a származásából és helyzetéből levezethető
motivációval magyarázhatjuk) a polgári liberális Esti Kurír munkatársa
volt, majd Magyarország német megszállása után illegalitásba szorult.
1946-ban visszatér („repatriál") Csehszlovákiába, de a szövevényes és gya
nakvással teli közéleti viszonyok között nem egykönnyen találja a helyét,
hivatalnokoskodik, újságírással próbálkozik Prágában, Ostravában,
1948—1952 között Pozsonyban dolgozik, többek között a visszatelepülök
szövetségében. Pozsonyban veszi kezdetét életre szóló kálváriája: egy pro
vokáció következtében letartóztatják azzal a váddal, hogy tiltott határátlé
pésre készül Nyugat felé, másfél évig végez kényszermunkát Haván, 1952ben pedig a hírhedt 231. te. alapján „jogerősen" is elítélik, fegyencként a
jáchymovi (joachimstali) uránércbányába kerül. Miután letöltötte bünteté
sét, megmaradt továbbra is bányamunkásnak, előbb — több, mint kilenc
évig — Jáchymovban, azután még egy további negyedszázadon át más mun
kahelyeken. Mint mondotta, nem is tehetett volna mást ezzel a priusszal, s
jóllehet bizonyára őszintén gondolta azt is, hogy voltaképpen már bányász
nak érzi magát, természetesen nem volt az: az irodalmár és entellektüel
gondolkodása és szemlélete megszakítás nélkül élt benne kora ifjúságától
kora haláláig. A cseh Farsky Vladimír fiatal korában magyarul írt, a jelek
szerint sokáig biztosabban érezte magát a magyar nyelvi közegben; amikor
az ötvenes évek végén megismertem, magyar nyelven írt regény kéziratát
tette le elém az asztalra, a Svábok című „budakörnyéki krónikát" a magyar
országi svábok egykori betelepüléséről, főként azonban történetük utolsó
fejezetéről, a kitelepítésről. A szerzőnek többrendbeli személyes köze is
volt a kérdéshez, fogadóapja nővére egy 1966-ban kelt levelében említi,
hogy a Kovács család Vladimír gyermekkorában Budakeszin élt, de a kite
lepítéssel kapcsolatos eseményekhez még szorosabb és magántermészetű él
ményei is fűződtek. A Svábok kiadásával a botcsinálta bányász már 1958ban s néhány évig még azon túl is próbálkozott; a kézirat története filoló
giai kérdés, de ezenkívül irodalmi értékét is vizsgálni kellene, mert a ki
adóktól kapott elutasító vagy elhárító válaszok, jóllehet esztétikai szempon
tokra (is) hivatkoztak, leplezetlenül politikai indíttatásúak. „A mű nem felel
meg azoknak az igényeknek, melyeket kulturális forradalmunk célkitűzései
az új szocialista irodalommal szemben támasztanak" — írja 1959-ben az
egyik kiadó. Egy másik, 1962-ben, azt nehezményezi, hogy a regény „nem
alakít ki a svábok kitelepítését történelmileg és politikailag is indokoltnak
elfogadható álláspontot". Magyar nyelvű és orientációjú irodalmi, fordítói
és szervező tevékenységét azonban Farsky ekkor sem, sohasem szakította
meg, ellenkezőleg: éppen a hatvanas években művelte ä legbuzgóbban,
ekkor tartotta a legelevenebb kapcsolatot magyar irodalmi körökkel. Ebben
kétségkívül szerepet játszott az a viszonylag türelmesebb, „liberálisabb"
légkör, amely akkoriban kezdett kialakulni. Fennmaradt levelezésének az a
töredéke is, amely özvegye jóvoltából rendelkezésünkre áll (s amelynek fel
tehetően sokszorosával számolhatna egy reménybeli kutató); magánjellegű s
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természetesen csak módjával használható. Farsky a már kiállt üldöztetés és
még fennálló megkülönböztetettség éveiben kísérletet tett régi kapcsolatai
újraszövésére, felvette egykori kapcsolatát az idős Lovászy Mártonnal, tu
dakozódott korábbi ismert és ismeretlen nevű barátai és kollégái felöl, kik
nek az előző évtizedekben nyoma veszett vagy nyomát vesztette. Újabb kö
tődései a magyar irodalmi élethez: a magyar írók szövetségében, a központi
és vidéki folyóiratokban, kiadói szerkesztőségekben szerepjátszó emberek
kel, hivatalos küldetésben vagy érdeklődő turistákként Prágába látogató ma
gyarokkal, cseh fordítójukat kereső magyar írókkal többnyire esetlegesen
létesültek, de nem esetlegesen alakultak tovább és mélyültek el. Ha nem is
találomra, de minden rendszerező szándék nélkül emelem itt ki Gergely Ág
nessel folytatott levelezését és személyes találkozásait; éveken át tartott
rendszeres kapcsolatot Tóth Endrével, Fábián Zoltánnal, Somogyi Tóth
Sándorral, a szlovákiai (utóbb emigrált) Monoszlóy Dezsővel (vala
mennyiüktől fordított is csehre), akad hagyatékában levél Weöres Sándor
tól, Fodor Józseftől stb. Közben, részben természetesen e kapcsolatoknak
köszönhetően is publikálta magyarul saját írásait, elsősorban verseit a ma
gyar irodalmi sajtóban, pozitív tudomásunk szerint a Tiszatájban és az Al
földben; mint alkotó a jelek szerint egyre inkább kétnyelvűvé vált, magya
rul írt verseinek cseh változatait is megalkotja később, sőt élünk a gyanú
perrel, hogy ez az úzus később kétirányúvá vált. Buzgón s végül is eredmé
nyesen plántál át a magyar irodalmi sajtóba cseh irodalmi értékeket. Érték
ítéletekkel persze az efféle vizsgálódásoknál csínján kell bánni, de az érték
orientációt, értékre vonatkoztatást nehéz megkerülni, s itt meg kell állapíta
ni, hogy Farsky, aki megkésett újoncként vált némileg otthonossá irodalmi
berkekben, olyan viszonylag szerencsés történelmi pillanatban jutott vala
melyes esélyhez, mely minden korlátozottsága ellenére is lehetővé tette,
hogy a kortárs cseh irodalomnak akkor már és akkor még szabadabban vi
rágzó, utóbb sokszor háttérbe szorított, elhallgattatott, üldözött, emigráció
ba vonult vagy kényszerült értékeit juttassa szóhoz, hadd soroljuk fel
megint csak példaképpen néhány nevet: Karel Siktanc, Jifí Sotola, Josef
Skvorecky, Jan Skácel, Oldfich Mikulásek, Antonín Brousek, Josef
Jedlicka, Emil Julis. Látnunk kell természetesen, hogy a fáradhatatlan és
minden bizonnyal rátermett és jó irodalmi ösztönű Vladimír Kovács-Farsky
nem verekedte be magát a cseh—magyar szellemi kapcsolatok élvonalába,
alkalmasint nem is rajta múlott, hogy a legvonzóbb közvetítői feladatokat
mások rugalmasabban, tájékozottabban, bennfentesebben tudták ellátni.
Volt azonban Farskynak, s nem is mellesleg, még egy egészen külön
leges — igaz, csupán a szellemi peregrináció körébe sorolható — további
kitörése. Fogsága éveiben egy fegyenctársától kezdett hollandul tanulni; ezt
szabadulása után sem hanyagolta el, s a hatvanas évek derekán a holland
irodalomnak is fordítójává szegődött, mégpedig a terület avatott szakembe
reinek megítélése szerint igen rokonszenvesen és színvonalasan. Némely
fordításait egykori rabtársával, Jifí El man mérnökkel közösen publikálta,
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de minden irodalmi vállalkozásuknak ő volt a kezdeményezője, spiritus rectora.
Egy 1985-ben megjelent cseh irodalmi lexikon (Slovník ceské literatury
1970—1981) Farsky ról is tájékoztat egy rövid cikk erejéig. Az abban sze
replő adatokat nyilván maga Farsky bocsátotta a szerkesztőség rendelkezé
sére, de megrostálásuk persze már nem az ő műve, legalábbis aligha az ő
intenciója. Ennek következtében a lexikon fontos adatokat közöl Farsky
származásáról és életéről egészen letartóztatásáig, de nem tud vagy nem lát
szik tudni meghurcoltatásáról, bebörtönzéséről, áthidalva életének ezt az
egész szakaszát azzal a szemérmes mondattal, hogy 1952-ben Észak-Csehországba költözött és bányászként dolgozott. Cseh nyelvű irodalmi munkás
ságát a lexikon 1962-től keltezi. A hatvanas évek kedvezőbb légkörében,
mely 1969—70-ben (azaz a szovjet megszállás után) még nem szűnt meg
azonnal, Farsky aktivizálódott, minélfogva az utóbb foganatosított megtor
lások következtében újra elvesztette publikációs lehetőségeit, de már nem
végérvényesen: 68 után még Csehszlovákiában sem lehetett mindent mara
déktalanul visszarendezni, így azután Farsky Litvínov észak-csehországi vá
rosban tovább építette a maga — igaz, jobbára regionális — pozícióit.
1978-ban megjelent az ottani megyei szintű kiadónál első cseh verseskötete,
pontosabban: élete első verseskötete Den i noc (Nappal és éjszaka) címmel;
ezt 1980-ban V zajetí casu (Az idő fogságában) című verses naplója követ
te. Még azután is lelkesen, de már — nem csoda — lankadó erővel folytatta
irodalmi tevékenységét, inkább már visszavonuló vidéki életre rendezkedett
be, ritkábban ruccant fel a fővárosba. Három héttel halála előtt írt levelében
vállalja a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének pártoló tagságát,
felsorolja „mi mindennek tagja már", de melankolikusan teszi hozzá: „Kár,
hogy ily későn jött a novemberi forradalom." Amikor 1978-ban első kötete
megjelent, szerény, de pozitív fogadtatása a cseh irodalmi sajtóban majd
nem tragikomikus volt. A kritikusok figyelemreméltó kezdetnek fogták fel
azt, ami valójában hattyúdal volt. Olyikuk nem látszott ismerni, többségük
valóban nem is ismerte Farsky előéletét. Volt, aki lelkesen méltatta az intel
ligens és olvasott bányász irodalmi bemutatkozását, egy másik vállveregető
dicséretben részesítette sikerültebb verseit, s nem vitatta el tőle a tehetsé
get, csupán azon csodálkozott, miért szólalt meg így s ily későn. Hogy
mindez hogyan történt, hogyan lett egy több mint cseh „származású", való
ban cseh nemzetiségű magyarul verselő és író fiatalemberből megkésett
zsengéivel jelentkező öreg cseh bányász, azt részletesen rekonstruálhatja,
aki ezen a nyomon továbbhaladva Farsky életének és munkásságának alapo
sabb kutatására szánná rá magát. Megérné a fáradságot: ez a vizsgálódás
Farsky egyéni sorsán túlmenően nem lebecsülendő általános érvényű tanul
sággal szolgálhatna, gazdagítaná a peregrináció különféle változatainak
összképét.

RATZKY RITA (Budapest)
A francia romantika ismerete Petőfi magánéleti lírájában
A fiatal kor a példaképválasztás ideje, s ugyan ki akarna egy Salierihez
hasonlítani. Még inkább így van ez azok esetében, akikben a sors és a kö
rülmények szerencsés összjátéka folytán nagy tehetség és annak erős tudata
rejtezik. A romantika gyermekei is maguk elé állítanak egy nagy elődöt a
felkészülés időszakában. „Vagy Chateaubriand leszek, vagy semmi" — írja
Victor Hugo 1816-ban egy füzetére;1 „Shakespeare vagy Schiller szeretnék
lenni" — írja Alfred de Müsset diákkorában egyik barátjának;2 „ki nem érze egy Caesart vagy Mirabeau-t lelkében?"3 — kérdi Eötvös József A
karthausiban fiatal hőséről szólva. „De már rég meg van mondva, hogy én
középszerű ember nem leszek: aut Caesar aut nihil" — közli végezetül Pe
tőfi Sándor Szeberényi Lajossal 1842. november 2-án.4 Irodalmi példaképe
ket is választ hamarosan: 1842—43 telén, amelyet Debrecenben tölt legen
dás ínségben, szobája falára Vörösmarty Mihály és Victor Hugo képét
akasztja ki.5
Petőfi világ- és magyar irodalomismerete kitűnő volt, az európai iroda
lom számos alkotását — színészi pálya vonzásában elsősorban drámákat —
először fordításban, színpadon-színpadról ismerte meg,6 majd — könyvtára
maradékának tanúsága szerint is7 — eredetiben olvasott a latin, a német, a
francia és az angol irodalomból költeményeket, regényeket is.
Egy kortárs, Tülmann Ignác 1845-ös levele, amely nem mentes a pon
tatlanságoktól, összegzi Petőfi kedvenc szerzőit: „Goethét utálja, mert
arisztokrata volt, Schillert sem szereti: ellenben Heine, Börne, Hugo Vic
tor, Dumas, Boz, Shakespeare s némileg Lamartine stb. emberei. Franciául
beszél is némikép s Bérangert imádja, kitől több darabot igen szép sikerrel
tett át nyelvünkre."8
A levélben említett nevek mind kapcsolatba hozhatók a Petőfi-életmű
vel,9 de ebben az előadásban elsősorban Alphonse de Lamartine, Alfred de
Musset, Victor Hugo és Petőfi kapcsolódásainak néhány mozzanatát érin
tem. Ennek magyarázata, hogy a kérdés szakirodalmában a Béranger- és a
Dumas-hatásról elég sok szó esett már, legutóbb például Fekete Sándor
könyvében, a Petőfi evangéliumában.™ Szinte közhely az a probléma is,
hogy hogyan lehetséges, hogy másodvonalbeli szerzőket (legalábbis a mai
megítélés szerint!), épp Béranger-t és Dumas-t jobban szeretett és példaké
pének tekintett, mint mondjuk, a már akkor klasszikusnak számító Goethét
és Schillert, vagy éppen a Béranger-nál sokkal jobb költő Lamartine-t. Nem
ízlésficamról van szó, az irodalom feladatáról alkotott elképzeléseinek (közéletiség, népszerűség, közvetlenség stb.) jobban megfeleltek kedvencei, és
emberi szimpátiája is az övéké, ez utóbbi fontos szereppel bír a huszonéves
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költő értékítéleteiben. „Ez a legszebb küldetés a földön: másokat földeríte
ni." „Nem bámultatni, hanem szerettetni, szerettetni!" — írja Dickensszel,
illetve Dumas-val kapcsolatban. Bármennyire szuverén gondolkodású volt
is, nem volt mentes, legalábbis költői, világnézeti formálódása idején (és ez
lényegében nem zárult le nála, csak abbamaradt!) a kortársi vélemények ha
tásától. Béranger-t a francia kortársak is zseniális költőnek tartották, erről
azonban nem valószínű, hogy Petőfi közvetlenül értesült, hacsak nem Erdé
lyi János Párizsból küldött leveleiből:11 „Ha egyszer Bérangernek is üt a
végóra, megtelik a szent szám, az az három, és fogják mondani: három
francia századnak legnagyobb írója: Moliére, Rousseau, Béranger nem volt
tag a francia academiában" (197—198. old.). Vahot Imre, a Pesti Divatlap
főszerkesztője, aki emlékirataiban alaposan eltúlozta azt a szerepet, amit
Petőfi indulásánál játszott, mindazonáltal az első pesti években
(1844—1845) a maga nézeteivel akaratlanul is alakította segédszerkesztője
ízlését. (írtam erről már a Petőfi öltözködése című tanulmányomban.) 1841ben jelent meg az Athenaeumban Vahot Imre tollából az a cikksorozat {Tö
redék-gondolatok a világköltészetről), amelynek értékítéletei később
visszhangoznak Petőfi nyilatkozataiban. Ha az írások megjelenésükkor még
el is kerülték az obsitos katona figyelmét, szentenciáikat 1844-től, gyakori
személyes együttléteikkor hallhatta eleget. Ilyen Vahot véleménye a fíliszterré lett Goethéről, Hugo és Dumas drámáinak népszerűségéről, vagy ép
pen Dickens jellemábrázolási képességéről, stílusáról.12
Maradjunk azonban a kijelölt feladatnál, Lamartine, Musset, a lírikus
Hugo és Petőfi kapcsolódásainál (a drámaíró Hugó hatásáról többen emlí
tést tesznek).
Lamartine-nak a márciusi fiatalokra tett hatásáról szólva általában csak
A girondisták történetével foglalkoznak, pedig a költő kisugárzása ennél
szélesebb körű, néhány adatot találunk erre vonatkozólag Lukácsy Sándor
tanulmányában.13 Ezek az adatok mind a filológiai előfordulás, mind a köl
tészeti hasonlósági adatok (téma, gondolat, metafora) tekintetében bővíthe
tőek.
Petőfi 1843 nyarán Pozsonyban szerzett új ismeretségeinek köszönhe
tően (Vachott Sándor, Lisznyai Kálmán stb.) fordításokat kap Nagy Ignáctól a Külföldi Regénytár számára, amelyek egyike Paul de Kock regénye, A
koros hölgy. Ennek főhőse, egy virágzó negyvenéves asszony, szerelmeivel
a pásztorórákon Lamartine Meditation poetique-jéből olvastat fel magának:
„Hugo Viktor! nagy költő, igen nagy költő, szent igaz! sokáig voltam buz
gó tisztelője. De most elébe teszem Lamartint. Lamartine a szív költője,
jegyzé meg a kis Boisgontier (a hölgy legújabb hódítása — R. R.) tanító
hangon." Ez a megjegyzés bizonyára nem kerülte el a fordító Petőfi figyel
mét, ha addig nem olvasott is még tőle költeményeket, hiszen ezt francia
tudása 1844 előtt nemigen tette lehetővé.14 A szív kategóriája fontos
szerepet játszik Petőfi költészetében is, a szív szavának követése a
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felvilágosodás kora utáni nemzedék etikai parancsa, nála egyfajta panteista
színezetet is kap. „Előttem minden ember annyit ér, amilyen értékű a
szíve" — írja az Úti levelek 9. darabjában.
Hála egy a témánk szempontjából alapvető jelentőségű értekezésnek és
bibliográfiának,15 fel van dolgozva a kortársi francia irodalom recepciója a
reformkori sajtóban. Ebből megtudhatjuk, hogy az Athenaeum melléklapjá
ban, a Figyelőben már 1838—39-ben is olvashattak ismertetőket a magyar
olvasók, amelyek foglalkoznak Lamartine (és természetesen Victor Hugo)
költészetével is, de ezek még túl korai olvasmányok lettek volna a diák Pe
tőfi számára. A Regélő Pesti Divatlap 1842. július 31-i számának németből
fordított ismertetője azonban már talán a kezébe került: „Lamartine kétség
kívül egyike Franciaország legnagyobb lírai költőinek, övé a dicsőség első
nek lenni, ki a költői nyelvnek új alakulást adott, azt nemesítvén s szépít
vén." Vagy későbben: „Mikor az első »meditations poétiques« megjelent,
mindenki elbámult a kifejezések merészségén, s újításokon; azonban e bá
mulat csodálkozássá lett, amikor észrevették, hogy érzéseinek mélysége,
eszméinek szárnyalása és költészetének képgazdagsága szükségképp megkí
vánták emez újításokat. Csak nagy költő bírja tágítani s nemesíteni a nyel
vet, mint ez mindig és minden nemzetnél történni szokott. Az ösvény meg
volt törve, de a költőnek nehéz harcot kelle kiállania a kritikusok csőcselék
hadával, kik a külsőségekhez ragaszkodva, keserű gúnnyal víttak az újítá
sok ellen". Mintha a Petőfiről szóló 1845—46-os kritikákra reflektálna a
recenzens!
Már Lukácsy Sándor említi adatgazdag tanulmányában Lamartine Ma
gány {VIsolement) című költeményének és Petőfi Az utósó emberének egy
behangzó sorait: „Fakó levél vagyok, lehulltam a világról: sodorj el engem
is, vad északi vihar!" (Rónay György fordítása). Petőfinél: „Hagyom ma
gam. Erőtelen hang / Leszek. Te szélvész légy. Sodorj el". A Magány
című versnek azonban más Petőfi-költeményekkel is vannak párhuzamai.
így például az: „un seul étre vous manque, et tout est dépeuplé!"16 „Ha
benne ő nem él, halott világ a táj". (Rónay György fordítása). Petőfinél Az
árva lány című versben: „Csak egy lénnyel van kevesebb / Mint tennap
volt, / S nekem úgy tetszik: az egész / Világ kiholt." — a Petőfi-sor szöveg
szerint közelebb van a franciához, mint a Rónayé. A Magány mellé további
két Petőfi-vers állítható, amelyekben a vershelyzet nagyon hasonló, az első
A csillagos ég című: „Fekszem hanyatt a föld sötétzöld szőnyegén, / És
merengve nézem a sötétkék eget; / Száll reám aranyos, ezüstös csillagfény /
És koszorú gyanánt övezi fejemet, / Megfürösztém lelkem e sugárözönben,
/ Lemosott magáról minden földi szennyet, / S most újjászületve a magasba
röppen, / S keresi a mennyet", Lamartine-nál: „De túl szféráin, ott, hol az
örök egekbe / amaz igazi nap árasztja sugarát, / múlandó testem unt porhü
velyét levetve / megláthatám talán vágyaim csillagát. // És ott, az áhított
forráson ittasodva / meglelném újra a boldogságot s gyönyört / s az esz-
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ményt, akiért sóvárgok szomjúhozva, / s akinek a nevét nem ismeri a föld".
Petőfi verse a boldog szerelem idején született, Lamartine-é a megözvegyült
szerető állapotában, de mindketten azt kutatják, mi van a csillagos égen túl,
az egyiknek istent is meg kell kerülnie hozzá, a másiknak nem. Lamartine
teremt oda egy másik világot, minthogy a valódiban ő, az elárvult, helyét
nem leli, Petőfi, aki épp most nagyon is otthon van a földön, a lelkét küldi
el federítésre az egekbe: van-e ott szerelem? Egy másik halhatatlan Lamartine-vers,17 A halhatatlanság teszi fel azokat a végső kérdéseket: „Ki va
gyok? és miért? s mit jelent az, hogy: élet?", amelyek Petőfinél legmarkán
sabban a Világosságot! című költeményben fogalmazódnak meg: „Csak azt
mondd meg, hogy mi vagyok / S miért vagyok: . . . " A LImmortalité (A
halhatatlanság) egyébként szerepel abban az 184l-es göttingai kiadásban,
amelynek két kötetét Petőfi a négyből birtokolta (Chefs — d'oeuvre poétiques d'Alphonse de Lamartine, Casimir Delavigne et Victor Hugo — két
rész Victor Hugo, egy—egy Lamartine és Delavigne műveit tartalmazza.18
Korábban ígértem a Magány mellé még egy párverset, ez a Képzetem című
Petőfi-vers. Az 1845-ös nyár ledorongoló kritikái — melyek szerint alantas,
földhöz ragadt költői világa — ellenében születik meg ez az igazi romanti
kus röpülés. Itt Petőfi képzelete elhagyja a világmindenséget, és egy új vilá
got teremt.
Kisebb Victor Hugóra vonatkozó utalások a Petőfi-életrajzban és élet
műben bizonyítják, hogy odafigyelt e kortárs-óriásra is. Mint már korábban
mondottuk, itt elsősorban a lírikus Hugóra gondolunk, a drámaíró Hugó
hatásával többször foglalkozott már a szakirodalom (Ferenczi Zoltán,19
Martinkó András20 stb.) A két költő összevetésével behatóan eddig csak
Szegzárdy-Csengery József foglalkozott, akinek szép Hugo-fordításokat is
köszönhetünk. Szegzárdy azonban elsősorban a Petőfi- és az Hugo-líra poli
tikai, eszmetörténeti párhuzamait vizsgálta. Ebben a néhány gondolatban,
amit ebben a dolgozatban e témának szánhatok, inkább a két költő lírai al
kata, kifejezésmódja közti hasonlóságokkal foglalkozom.
Jámbor Pál21 adata szerint Petőfi egy dunai gőzhajózásra Dumas, Vic
tor Hugo és Heine műveit vitte magával olvasmányul. Cím szerint melye
ket, nem tudjuk. Pákh Károly, Petőfi első felvidéki útja (1845. április 1. —
június 24-ig) iglói állomásának tanúja írja „fennhangon olvasgatott Hugo
Viktorból, Bérangerből s más francia költőkből."22 De hogy nemcsak a
drámáit ismerte (amelyeket gyakran játszottak a magyar színpadokon és a
magyar irodalmi sajtóban is bőven foglalkoztak velük, lásd Madácsy Piros
ka adatait), arra saját tollából származó filológiai adat is van. A ///.
Richárdról szóló színibírálatában írja: „S ez a nagyság mértéke a művészet
ben úgy, mint a költészetben: a sokoldalúság; ezért nagyobb a drámában
Shakespeare, mint Moliére, ezért nagyobb a lyrában Vörösmarty, mint
Hugo Victor, ezért nagyobb a színészetben Egressy, mint többi társai."23 A
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többi adat életrajzbeli, műbeli és utóéletbeli hasonlatosságokat mutat. Hugo
a Gyermekkorom (Mon enfance) című költeményében arról ír, hogy a napó
leoni háborúk győzelmeit, a gloire-t hordja zsigereiben, szereti a háborút:
„ha költő nem vagyok, felcsapnék katonának" — mondja többek közt.
Olyan dinamikus sorok találtatnak ebben a versben, mint például: „s míg
hullahalmokon vágtattak a paták, láthattam olykor a véres síkon a távol fel
villant lovascsatát!" — amelyek, azt hiszem, nagyon közel állnak az Egy
gondolat bánt engemet ominózus soraihoz. Petőfinek is volt olyan korszaka
— még szabadságvallásának kialakulása előtt — amikor nemesi típusú haza
fiként rajongott a régvolt magyar hadi sikerekért, és^ panaszolta kora dicste
len lomhaságát (Mért nem születtem ezer év előtt! És lásd még Úti jegyze
tek: 238.) A Spártára Róma jött (Ce siécle avait deux ans) című Hugo-vers
csöppnyi (öntudatos) büszkeséggel utal azokra a megpróbáltatásokra, ame
lyeket a gyermek- és az ifjúkor hozott számára, Petőfinek is volt oka káro
molni a sorsot, amely keményen leckéztette, a megélt tapasztalatok megke
ményítették mindkét költő lelkét, szociálisan érzékennyé lettek, morális
tisztasággal vérteződtek föl („Szívemben nincs mocsok, sem alantas iszap"
— írja Hugo az említett versben). Mindkét fentebb idézett vers bizonyíték
felfokozott őszinteségvágyukra, kitárulkozó lelki alkatukra is, amely nem
ment egy csipetnyi magamutogatástól sem. Közös vonások vannak utóéle
tükben: a közéleti lírától irtózó irodalomtörténészek és alkotók igyekeztek a
valódi nagyságot, a zsenit elvitatni tőlük, mondván, hogy csak a felfelé íve
lő politikai kurzus melletti kiállásuk csinált belőlük nagy költőt. De ez nem
igaz, akkor életművük felejthető volna, és ha a népszerűségi listán időnként
lejjebb kerülnek is, életművük maradandó érték. Ez annak köszönhető,
hogy a különböző korok uralkodó ideológiája által felkapott és így eltorzí
tott életművel operáltak, nem a teljessel. A több mint hat, illetve a mind
össze alig egy évtizedes alkotói pályából a kicsattanó egészséget, a derűs
kiegyensúlyozottságot, a népszerűség fontosságát, a politikai tartalmat
hangsúlyozzák, eltagadva a fentieket kísérő, azokkal együtt hullámzó kétsé
get, belső bizonytalanságot, a végső metafizikai kérdések iránti fogékonysá
got, az élet teljessége iránti vágyat, amelyben az apró, mindennapi dolgok
iránti érdeklődés is benne van (családi lírájuk). „Százhangú lélek" —
mondja magáról Hugo az egyik versében, a „nagyság mértéke" a „sokolda
lúság" idéztük fentebb Petőfitől. A rezignált Hugo éppúgy nem él a köztu
datban (lásd pl. Szerelmes levelek, 0 mes lettres cT amour című versét),
mint a Félálomban Petőfije. Pedig egy generációval utánuk még tudták —
Baudelaire és Reviczky —, hogy mit köszönhet a modern költészet Hugó
nak és Petőfinek. Mindkettőjüket kivételes formagazdagság is jellemzi: a
féktelenül áradó mondatburjánzástól (amely azonban Hugo mellett inkább
áll Vörösmartyra) a csodálatos tömörségű mondatfoszlányokig (pl. Hugo A
dzsinnek (Les djinns), Mikor a könyv (Quand le livre). Mindez azonban
külön tanulmány témája lehetne. Térjünk még vissza a lírai adatokhoz: sze-
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relém és dicsőség hierarchiája. A boldog szerelem témája, amely fölösle
gessé tesz minden hívság utáni vágyódást. Petőfinél többek közt a 14. Úti
levélben: „Van kedvesem, ki szeret engem, van Juliskám, s az ő szemének
egy futó pillantása többet ér, mint a dicsőség örökragyogású napja. Hiába
mosolyogsz kacér ajkaidddal, dicsőség! többé nem leszek napszámosod."
Hugónál más helyek mellett a Ne dicsérd a dicsőséget (Quand tu me parées
de gloire) című költeményben olvasható: „A siker csak percre kedvez, / a
hatalom hűtelen. / Többet ér ennél a csendes, / vigasztaló szerelem." Ez
utóbbi gondolattal Béranger-nál is találkozott Petőfi, kétségtelenek azonban
a korábbi szerelmes versek (a Szerelem Gyöngyei ciklusból) Hugo-reminiszcenciái: Arcképemmel. . . „Lelkem Illés próféta, a mennybe / Száll a dicső
ség lángszekerén. . . / Híj öledbe, lyányka, s lángszekérről / és mennyor
szágról lemondok én!" Elnémult a fergeteg. . . „Szívem is most ily végte
len róna. . . / Nincsen benne más, csak szerelem."
Hugónál a Mert minden földi lélek (Puisqú' ici-bas toute äme) alábbi
soraira rímel: „S vedd — égi szent varázskincs! — / vedd a szívem, /
amelyben semmi más nincs, / csak szerelem!"
A Petőfi és Hugo szerelmes versei hasonlóságának vizsgálatakor nem
szabad figyelmen kívül hagynunk egy fontos körülményt: mindketten ra
jongtak a latin költészetért. Petőfi Horatius-tisztelete közismert, Ovidiusszeretetéről a Szerelem Gyöngyei Bertának című ciklusról szóló tanulmá
nyomban írtam (Új írás, 1990. március). Murányi Győző írja Hugóról
szóló monográfiájában: „Olvasta a latin költőket és írókat. Horatiust, Juvenalist, Vergiliust, Lucretiust, Tacitust, Quintus-Curtiust, Sallustiust. Na
ponta lefekvés előtt legalább harminc latin verssort kívülről tanult meg.
Hatezer verssort tanult meg ilyen módon annyira, hogy ezeket évtizedek
múltán is hibátlanul tudta idézni." így aztán könnyen lehetséges, hogy
egyik-másik azonosnak látszó fordulat egy korai latin elődtől származik.
Petőfi és Müsset költészete között kevés a dokumentálható kapcsolat.
Petőfi nem írta le Müsset nevét, csak abban a francia és angol könyvek
jegyzékében, amelyeket feltehetőleg meg akart vásárolni (OSZK, Petőfi
Ereklyetár 70.), de ez még nem bizonyíték arra, hogy Petőfi semmit se is
mert volna Müsset életművéből. Hankiss János tanulmánya, a Petőfi és a
francia költők2* mindmáig a leggazdagabb tárháza Petőfi egyes költeményei
és a francia romantikus líra közti összefüggéseknek, Müsset vo
natkozásában mint reminiszcenciát csak A múzsám és menyasszonyom című
Petőfi-verset említi, mint Müsset híres Májusi és Augusztusi éjének (Nuit de
Mai, Nuit de aoűt) nyomait viselő művet. A kapcsolat mai szemmel is
valószínűnek látszik. Müsset Éjeiben az alaphelyzet a költő és a múzsa
beszélgetése, amelyből kibontakozik a költő nagy szerelmének története, ars
poeticája stb. Petőfinél a boldog szerelemben megbékül a két leány, a
múzsa és a menyasszony egymással, együtt gondoskodnak a szerencsés
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költőről. Mindkét költeményben a múzsa élő emberként jelenik meg és
beszél a költőhöz, illetve a költő őhozzá. Tegyünk Hankiss adata mellé egy
újat. A költő és a szőlővessző című Petőfi-versben véleményem szerint
Müsset híres pelikánhasonlatának témáját (a Májusi éjbő\) látjuk visszakö
szönni. A pelikán — köztudott — önnön vérével táplálja kicsinyeit, ami
azoknak élet, neki a halál. Ezt vonatkoztatja Müsset a nagy költőkre is.
„Szárnyaló szavai olyanok, mint a kardok: ha szemkápráztató közt ír a pen
gééi, nyomában mindenütt bugyog egy csöppnyi vér." A Petőfi-versben is a
költő sorsa a téma: ha a lelkét átadta a világnak, elsorvad. Képileg sokkal
közelebb áll az említett Musset-műhöz a Költő lenni vagy nem lenni. Hiszen
ebben a költő a pelikán (bár nem mondja ki a szót), aki a költészetét táp
lálja:
Nem, költészet, nem hagylak el soha,
Mert nem hagyhatlak el!
Táplálni foglak a gyötört keheinek
Legforróbb vérivel.
Nem bánom: tépj, eméssz,
Másoktól meghallgattatást sem várok,
Azért éneklek, költök,
Míg végső csepp vérem ki nem szivárog.
A fenti sorok hallatán kétségünk nemigen maradhat a Májusi éj ismere
tét illetően. Az alkotás gyötrelmeiről, a költő végzetéről szól Petőfi még a
Jövendölés, a Hír és a Virágos kert a költő szíve című költeményekben is.
És még egy igazi összetalálkozás a romantikus alkotásmód mezsgyéjén
Müsset és Petőfi között: a téma a fájdalom dalteremtő képessége. A Májusi
é/ben oktatja így a Múzsa támogatott költőjét:
Bármily nagy gondot is kell ifjan elviselned,
hagyd önként nőni azt, a szent sebet, amelyet
ejtettek szíveden fekete angyalok;
kit sújt nagy szenvedés, az lesz a legnagyobb.
De ha sebzett vagy is, költő, ne élj a hitben,
hogy el kell fojtanod hangod örökre itt lenn.
Épp a legkeserűbb ének a legcsodásabb.
S van, mely örökkön él, bár tiszta zokogás csak.
(Kálnoky László fordítása)
A mi Petőfink egyes — kicsit rosszindulatú — kritikusai szerint kapva
kapott az alkalmon, amit Csapó Etelka halála költészete gazdagítása szem
pontjából nyújthatott. Nem osztom ezt a nézetet, a Cipruslombok Etelke sír
járól ciklusnak van egy-két előzményverse, és bár az ifjú költő szerelmi té-
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ren is lobbanékony természetű volt, nem lehet okunk pillanatnyi őszintesé
gében kételkedni. Egyszer mégis elszólja magát: „E kincset (ti. a bánatot)
el nem tákozolnám / A föld minden gyönyöréért sem, / Minden darabja dal
lá olvad / Lelkemnek titkos műhelyében." (Barátim, csak vigasztalás
sal. . .) Madácsy Piroska munkája alig említ Musset-adatot, ami nem meg
lepő, hiszen Müsset nagyon fiatalkori sikerei után élete vége felé elfeledett
költő volt Franciaországban is. Az egybehangzások Musset-nél és mindenki
másnál esetenként lehetnek véletlenek, de a téma, a gondolat egyezése,
variációja maga is érdekes, mert Petőfit egy nagy eszmeáramlathoz, a ro
mantikához kapcsolja. A Victor Hugo-i alkat inkább mutat hasonlóságot a
Petőfiéjével, mint a Lamartine-i, ez áll Musset-re is, de egy költő nemcsak
a hasonlótól tanulhat, hanem a másfélétől is.
Most pedig egy tematikailag azonos verstípus körébe tartozó költemé
nyek összehasonlító elemzése következik. Az emlékező líráról van szó. A
szakirodalomban, bizonyára francia előzmény nyomán, többen egymás mel
lett említik Lamartine A tó (Le lac), Hugo Olympio siralma (Tristesse
d'Olympiő), Musset Emlék (Souvenir) című versét (Benedek Marcell,25
König György,26 Horváth Károly27), vannak akik melléjük helyezik Petőfi
Tündérálom című elbeszélő költeményét (Bóka László a Lamartine-versről
szólva,28 Murányi Győző29). A rokonság mibenléte azonban egyik iroda
lomtörténésznél sincs kifejtve.
Az indítás a három francia költeményben azonos — a férfi visszatér az
elmúlt szerelem színhelyére, a táj felidézi benne a múlt édes emlékeit, al
kalmat adva elmélkedésre a mulandóságról. Petőfi előbb saját zaklatott, vál
ságos állapotának atmoszféráját teremti meg, ebben hangzik fel egy majd
nem túlvilági hang, a haldokló hattyúé, ami az emlékezet metaforája. A
hang légies, elhaló, minthogy éneke végeztével a madár elpusztul. A „Saj
kás vagyok, vad hullámos folyón" céltalan, dinamikus kavargásába úszik be
a büszke, szép hattyú, harmóniát, nyugalmat árasztva, mint a boldog emlé
kű ifjúság, az első szerelem lélekfeltöltő, -megtartó emlékének képe. Lamartine-nál, aki végül is két nagy versben írta meg az első elvesztett édent,
az említetteken kívül a Graziella-élményen30 alapuló Első bánatban, ez
utóbbiban hasonló képet találunk: a nyugodt tavon békésen úszó hattyú a
harmónia megtestesítője. Ezt a költeményt azonban Petőfi nem ismerhette,
mert bár Lamartine élménye nagyon korai, csak 1849 után írta meg a kisre
gényt, és annak lezárásául a költeményt. Ennek ellenére Petőfinek a Ciprus
lombok Etelke sírjáról ciklusának Ha életében. . . című darabja kísértetie
sen hasonlít az Első bánat bizonyos részleteire: „Mi szép, mi szép volt a
halotti ágyon! / Mint hajnalban ha fényes hattyú száll, / Mint tiszta hó a téli
rózsaszálon: Lengett fölötte a fehér halál." Lamartine-nál: „Egy fakó levelű
tövises, kicsi cserje: (ami ti. a szeretett lány sírján nő) . . . tavasszal egy
virág pár napig rajta himbál, / Akár egy hópehely". Mindkettejüknél a ko-
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rai halál a nyár a télben, illetve a tél a tavaszban — a felborult természeti
rend — képét asszociálja. E két költeményben a szerelem elmúlása avval
válik visszafordíthatatlanná, hogy a szeretett lány meghal, így a fájdalom
felfokozottabb.
Petőfinél tehát a jelenbeli lelkiállapotából a költőt egy hang — az em
lékezeté, visszaröpíti a múltba, az ifjúkor kezdetére: „Nem voltam többé
gyermek, s nem valék / Még ifjú." Musset-nél jelenik meg még a gyermek
kor, de inkább olyan értelemben, hogy a szerelem tette újra gyermekké.
Hugónál is van az emlékezetnek hangja, nagyon eleven, szinte testies: „íme
valami halk pihegést hall a lélek. . . / te alszod álmod ott, ó szent emléke
zet!" Petőfinél a múltban minden szép volt: hű barát állt mellette, hitt a jö
vőben. Az ifjúkornak megrajzolja a fejlődéstörténetét: első fázis — elérhe
tőnek látszik minden; a gazdagság, a hír, a boldogság; második fázis: eltű
nik a külvilág, marad a sóvárgás, az elvágyódás a reáliák köréből (talán a
lehetőségek mélyebb megismerésével párhuzamosan), a belső lények megelevenedése, egy testetlen égi lény iránti szerelem (amúgy kölcseysen, vagy
amúgy schilleresen), ami majdnem tragédiába torkollik. És akkor jön az
első földi szerelem. A magyar költőnél nem konkrét táj hozzá a díszlet, ha
nem képzeletbeli; egy magas hegy csúcsa, ahonnan épp levetni készül ma
gát az ifjú. Igazi romantikus színhely. Beteljesült boldogság. Az első reak
ció: megállítani a pillanatot — kimerevíteni a képet: „. . .mért nem váltunk
itt kővé? / Hadd függtem volna mindörökre rajta!" Ez a gesztus Lamartine
versében is megvan (a továbbiakban már mindig A tóról van szó) — a hölgy
szólal meg: „Állj meg, szárnyas idő! órák, gyönyörű percek, / ne, óh ne
fussatok!. . . Még, még! Csak percekért könyörgök, de tovább száll / a
szökevény idő;". Hugo az Olympió siralmában így kesereg: „Hát már nem
létezünk? Időnk máris letellett?" Az emlékező versekben a szerelem és az
idő mellé harmadik tényezőként a természet társul: a három tag vál
tozó—állandó korrelációs kapcsolatban van a versekben. Petőfinél a betelje
sült szerelem megváltoztatja maga körül a természetet: „Kékebb az ég, sugárosabb a nap, / S e fák alatt itt hűvösebb az árnyék, / S pirosb a rózsa,
illatosb a lég. . . / Ah, mintha csak egy más világban járnék." — lelkesedik
a pásztoróra után az égi tüneményből földi szeretővé lett leányka. Ez Pető
finél a természet első metamorfózisa, a második a szerelem múltával, a szív
kihűlésével párhuzamosan áll be: „Eljött az ősz, ez a vad zsarnoka / A ter
mészetnek. Kérlelhetetlen karja / Letépi a szegény fák levelét, A földre
sújtja és lábbal tiporja. / Lábbal tiprá boldogságunkat is; Reánk küldé enyé
szete« szelét / Elválás képiben, s ez arcainknak / Leszaggatá szép rózsaleve
lét." A Lamartine-költeményben a természetnek más a funkciója: „Úristen!
legalább a nyomukat, ha szöknek!" (ti. a boldogság perceiét) — azaz a ter
mészetnek kell megőriznie az elillant szerelem emlékét: „Ah tó! Zord ren
geteg! barlang, száz néma kőszirt, / mit az idő kímél vagy új élettel áld, /
őrizd meg ezt az éjt, óh szép természet, őrizd / emlékét legalább! // Hogy
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mindig itt legyen, nyugtodban, viharodban, / szép tó, itt a derűs dombok
képeiben, / a föléd meredő vad fenyőkben, s a roppant sziklákban: itt le
gyen!" A táj, a természet nem mint képlékeny anyag, ami felveszi az embe
ri érzelem tükröző funkciót, hanem mint tanú, mint memento szerepel.
Musset-nél az időtényező a természetbe olvad bele, velük ellentétes korrelá
ciós párban áll a szerelem, ami mint emlék legalább örök: „Igen, az első
csók, az első eskü, mit / Egymással kicserél két boldog földi lény, / Egy fa
alatt esett, mely veszti lombjait / S porló szirt tetején. // S hívák a röpke
kéj örök tanúiként / Az egyre változó eget, a névtelen / Csillagokat, melyek
magukat, ontva fényt, / Emésztik szüntelen.34 Nem hagyhatjuk említeti énül
Shakespeare Romeo és Júliáját, amelyben a közismert nagy jelenetben Júlia
a szerelmi vallomás után így sikolt föl: „A holdra, jaj, ne mondj a holdra
esküt! / Az körbe járva változik havonta: / Oly változó lesz majd szerelmed
is." 32
A Musset-vers a Petőfiéhez a szerelem emlékként való felfogásával áll
közel, emlék, amelyet már senki nem vehet el tőlünk, legfeljebb gyarló em
lékezetünk ejt ki magából:
Az égnek mennyköve hullhat fejemre már,
El nem ragadja az emléket semmi sem,
Mint tört árbocomat, bár mint zuhog az ár,
Megőrizem híven ".
Petőfi a Tündérálom lezárásában azt fájlalja, hogy az első szerelem
emléke halványul. A „tört árboc" metafora, amely gyönyörűen hozza a
Müsset—George Sand-szerelem hajótöröttjének lélekállapotát, Petőfi költé
szetében is megtalálható.33
Victor Hugo költeményében vizsgálva a szerelem-idő-természet állan
dó—változó korrelációját, megállapítható, hogy az idő függvényében a sze
relem múlandóságát a természetben, a tájban végbement átalakulásokba ve
títi a költő: „Kivágták már a fát, melynek törzsébe véstem / egykor kettőnk
nevét. Lugasunk most csalit. / . . . Fal zárja el a kis forrást, hová az erdő /
fái közül futott a fölhevült leány. . . . Köves út lett rögös, hepehupás
utunkból, . . . Itt új fák, míg amott irtás nyomai vannak."
Érdekességként említem meg Eötvös József A karthausiját, mint Petőfi
egyik kedvelt olvasmányát.34 Nos, A karthausi, amely Franciaországban
játszódik az 1830-as forradalom előtt, alatt, után — természetesen át van
itatva a francia romantika szerzőinek gondolataival, nem név szerint emlí
tett alkotók idézeteivel, de Eötvös eszméin átszűrve közvetítettekkel. így a
főhős nemzedéke világképének leírása nem születhetett meg Müsset Egy
század gyermekének vallomása című műve nélkül. Természetesen a rendkí
vül gondolatgazdag (sőt, az eszmefuttatásokkal túlterhelt, de épp ezért az
irodalomtörténész számára igazi csemegének tekinthető) regényben sok szó
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esik a szerelemről. Az alábbi részlet a Tündérálom és a másik három költe
ménnyel való eszmerokonsága folytán egyaránt izgalmas: „A csillagokra
nézz, s fényök változik; a virágok hervadnak, s kihajtanak ismét; a tenger
dagadva s apadva űj határokat keres magának; ahová csak nézesz, minden
változik, s az állandóság képét hasztalan keresed a világon: de borulj szí
vemre, érezd dobogását, s itt fel fogod találni." (Második rész, 82. old.)
Csak az hugó-i Olimpió siralmában vetődik fel az elmúlás fájdalmassá
gához kapcsolódóan, hogy mások jönnek a nyomukba, a többi három költő
ezúttal nem tekint túl személyes sorsán. Hugót azonban fájdalommal tölti
el, hogy: „Zöld búvóhelyeink árnyán mások tanyáznak". E gondolat
juttatja el az Óceánembert a természet részvétlenségének megállapításához,
a szerelmesek azonban a díszlet hűtlenségére legalább az emlékhez való hű
ségükkel felelnek. Ha nem is az övéké, vagy bárki emberfiáé, de a
szerelem, vagy a szerelem mint megélt élmény emléke örök, mondja Hugo
a vers lezárásában.
A négy költemény közül csak a Petőfié tud a befejezésében elszakadni
a patetikus hangvételtől és valami bölcs-mosolygós távolságtartással, a ka
maszkori énjét bizonyos megbocsátó fensőbbséggel kezelő, nosztalgikus
gesztussal, érett férfiként visszatekinteni az elmúlt tündérálomra:
Azóta arcom és kezem begyógyult,
Arcom s kezem, mit tüske serte meg,
S szivemből is ki vannak irtva már
Az elválástól támadott sebek;
De a sebeknél jobban fáj nekem most,
Jobban fáj az, hogy már-már feledem
Ábrándjaidnak édes üdvességét,
Oh tündérálom, első szerelem!
Ez annyiban is többlet, hogy definiálja azt a tényt, hogy az érzelmek
változása, a természet állandó munkája alakítja-érleli a személyiséget is,
amely ugyanúgy már nem megy, mehet bele egy újabb álomba.
Petőfi költeménye méltó társa a három nagy francia emlékezőversnek,
beilleszkedik a nagy európai eszmeáramlat, a romantika egyik elterjedt,
népszerű kérdésfeltevésébe. Az emlékezőversnek más nemzeti romantikák
ban is vannak vonulatai, Horváth Károly szerint az angol romantikában
Wordsworth Tűzliliomolqa hozza létre az emlékezővers-típust. Horváth
János Petőfi-könyvének híres hátsó jegyzeteiben, ahol a Petőfi-művek eset
leges irodalmi előképeit gyűjtötte egybe, a Tündérálomnál Shelley-műveket
említ.
A három francia vers látens költői verseny is lehet, Lamartine volt
időben az első, őt folytatta Hugo, végül Müsset következett. Hogy melyiket

299
ismerhette Petőfi, nem tudjuk, filológiai adat nincs rá, de legalább az egyi
ket bizonyosan.
Azt hiszem, számok nélkül is nyilvánvaló minden, a magyar irodalmat
kicsit is ismerő olvasó számára, hogy Petőfi Sándor utazott a legtöbbet a
magyar költők közül. Utazásai, amelyek egyetemei is voltak egyben, egyet
len kivétellel az akkori Magyarország területére korlátozódtak. Olvasmá
nyai segítségével azonban az egész művelt Európát bejárta, örök példáját
adva a szellemi igényességnek, nyitottságnak, európaiságnak.
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ROBERTO RUSPANTI (Udine)

Három képzeletbeli utazás
Előadásomban három utazásról fogok beszélni, három olyan utazásról
— Olaszországból Magyarországra, illetve Magyarországról Olaszországba
—, amely csak képzeletben valósulhatott meg; a három utazó, akiről itt szó
lesz (Petőfi, Cassone és jómagam), csakis képzeletben tehette meg azt a va
rázslatos utat, amely összeköt bennünket, olaszokat és magyarokat, csak kép
zeletben járhatta be a költészet arany ösvényeit, mert a rosszindulat tegnap is
mindent megtett, és ma is mindent meg fog tenni, hogy nyomorult, rideg pró
zává silányítsa a költészetet. Ahogyan Petőfi „tündérálmában" a bizonytalan
— a sors hullámain hányódó, törékeny sajkához hasonlatos1 — életút éteri,
de biztos kapaszkodót talált a tündérek költői világában, nekem is a költészet
volt segítségemre abban, hogy fel tudjam dolgozni a totalitarizmus, a csalóka
bizonyosságok Magyarországán tett utazásom keserű élményeit, a költészet
volt az anyám, szeretőm, nővérem, a költészet segített újra megtalálni a lelki
egyensúly derűjét, ez békített meg önmagammal és a világgal, ez mutatta meg
igazán, mi is a mélyebb értelme a lábbal tiport emberi méltóságnak.
Az alábbiakban a költészetnek és különösképpen Petőfi költészetének
nevében szeretnénk még egyszer végigjárni, gondolatban legalábbis, azt a
három útvonalat, amely minden képzeletbelisége ellenére nagyon is valósá
gos volt, nagyon is konkrét, nagyon is maradandó.
1. Saját, visszatérés nélküli utazásom az emberi ostobaság bugyraiban
1978. szeptember 30-a szombatra esett; és ez a gyönyörűen induló nap
életem legszomorúbb, legkétségbeejtőbb napjává változott.
Az autó, egyre távolodva Budapesttől, tehetetlenül száguldott a nedves
aszfalton az osztrák határ felé szeptembernek ezen a hamisítatlanul őszies
utolsó napján. Az úton két oldalt — megannyi megriadt, remegő, de élette
lenné dermedt emberalak — nyúlánk fák ftitottak hátrafelé. A szürke és
nyomasztó felhők közül fölöslegesen kandikált ki a nyomorúságos és fakó
napkorong, mert egy hirtelen jött zivatar és a dermesztő hideg máris lenyelte,
eltörölve még az emlékét is. A kocsiban is, odakint is vészjósló csönd, és
csak a motor duruzsolása csökkentette valamelyest a csönd fojtogató szoron
gását. Ahogy odafent az égen egymásba torlódtak a felhők, úgy kavarogtak
bennem az emlékek, olyannyira, hogy legszívesebben megállítottam volna
az autót, csakhogy ne halljam többé a kerekek egyenletes surrogását. Megáll
tam volna, de nem tehettem, nem lehetett. Folytatnom kellett az utat — mint
egy időn és téren kívül, akaratom ellenére —, folytatnom kellett az általam
nem kívánt cél, a reám erőszakolt sors felé, pedig soha kényszert nem
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éreztem igazságtalanabbnak, nem éreztem elviselhetetlenebbnek, mint ezt az
akkorit.
Cara Ungheria
Mito, favola, immagine,
sogno ancestrale
vissuto nei labirinti della mente:
vissuto col cuore peról
Mi hai preso e sono tuo:
io, catturato da un luogo senza sbarre:
ma sei luogo?
io, awinghiato da un tempo,
quel tuo lento tempo:
ma sei tempo?
E se tufossi, ma si, se tufossi una donna?
oh, che donna saresti!
dolce, triste, viva, immensa;
pariere sti col vento,
mormoreresti con Vacqua.
E se ti dipingessero?
oh, no! non potrebbero,
non riuscirebbero!
Chipotrebbe? Non io,
né gli altri,
ché non f abbraccerebbero tutta,
perché il tuo cielo comincia
dovefinisce lapianura
e dovefinisce il cielo
comincia la tua pianura:
essi non oserebbero,
non ti si tocca invanol
. . . ma si é toccati da te.
E cosa sarebbe il mondo
se non ti avesse,
se non avesse
il tuo umile umidofilo d'erba?
Se ne starebbe
con un buco nel cranio e nel cuore.
Tu sei il mio pensiero fatto realtá,
tu sei la mia tristezza vivente
la mia gioia morente:
tu sei Ungheria,
cara, amata, vissuta Ungheria.
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Hogyan is írhattam akkor ilyen verset? Hát ezt érdemeltem én? Dehát
hogyan is történhetett meg mindez? Hátha mindez csak álom, iszonyú láto
más, amely nyomban szertefoszlik, mihelyt újra felragyog a langymeleg
őszi napfény? Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kavarogtak a fejemben.
Mindkét kezemmel szinte belekapaszkodtam a volánba, és olyan mereven
néztem az országutat, mintha csak a betonlapok összeillesztésének fekete
csíkjait akarnám megszámolni. Valahogy rossz előérzetem volt, mintha
csak megsejtettem volna, hogy keserű sorsomnak megyek elébe: azon a
szeptember 30-án olyan utazásra kényszerültem az emberi butaság
bugyraiban, ahonnét, legalábbis egyelőre, nem volt visszatérés.
Akkor már, idestova másfél éve mint szerkesztő és olasz nyelvű lektor
dolgoztam a budapesti Corvina kiadónál; engem Petőfi költészetének szere
tete hozott el hazulról a látszólag távoli Magyarországra; engem részben
ennek a költészetnek a szeretete segített közel a magyar kultúrához és iroda
lomhoz, részben az a később merő illúziónak bizonyuló, s engem nemegy
versre ihlető nagy álom, a „végtelen, szögesdrótok nélküli zöld tenger"-é,
amelyen nincsenek az emberi önzésnek (vagyis a magántulajdonnak) határt
szabó kerítések.
„Nem léphet be Magyarországra!" — mondta a határőr, megfellebbez
hetetlen hangon. Nem akartam hinni a fülemnek. Megpróbáltam elmagya
rázni, hogy csaknem két éve dolgozom már Budapesten, hogy ott van az
otthonom, a családom, ott vannak a könyveim, meg a ruháim is . . . hogy,
végül is, a magyar kultúrát népszerűsítem Olaszországban. . . És hogy én
nem Ausztriából jövök, hanem. . . igen, Magyarországról, Budapestről. . .
Mégpedig a KEOKH egyik alkalmazottjának utasítására: nem volt más vá
lasztásom, bepecsételtek valamit az útlevelembe, és azt mondták. . ., hogy
— jóllehet ez szabályellenes — majd ott, Hegyeshalomnál, majd ott a hatá
ron megkapom a tartózkodási engedélyt. . . Mert Budapesten már nem lehet
tovább meghosszabbítani. . . Ez már csak így szokás . . . Különös szokás,
mondhatom. . . De hiába próbáltam meggyőzni. Egy magas rangú katona
tiszt is odajött, valami ezredes, és ellentmondást nem tűrő hangon rámpa
rancsolt, hogy azonnal hagyjam el Magyarországot. . . az otthonomat. . . a
munkámat. . . a Magyarországgal kapcsolatos összes álmomat. . . és a ma
gyar feleségemet, aki egy kilométerre onnét szorongva várakozott.
Nem volt választásom, a határőr még azzal is megfenyegetett, hogy
„megbilincseltet", hogy ha nem engedelmeskedem. Tehetetlen voltam, tel
jesen megbénított a megaláztatás és a kétségbeesés, s mint egy automata,
úgy indultam el a jéghideg esőben Ausztria felé, azon az akkor még gép
puskatornyokkal és szögesdróttal határolt semleges zónán keresztül, amely
nek „senki földje" a neve. Ebben a tragikus pillanatban úgy éreztem, én
sem tartozom senkihez, talán még önmagamhoz sem: „non son di nessuno,
non son di nessuno. . ."2 — mondogattam magamban olaszul, Adyra gon
dolva. Csak el ne bőgjem magam. Bármennyire fojtogatott is a düh, az un-
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dor meg a szégyen, amikor ezek a gonosz szellemek, ezek a vöröscsillagos
„nyilasok" sárbataposták az emberi méltóságot (hogy az enyémet-e vagy
másét, az most nem érdekes: bárki lehetett volna az én helyemben), még
sem akartam sírni, és ebben a helyzetben Radnóti jutott eszembe, Radnóti
Hetedik Eklogá]ábó\ próbáltam erőt meríteni, de zaklatottságomban hozzá
kötöttem a vershez, olyan sorokat tulajdonítva neki, amelyek az eredetiben
nem szerepelnek:3 „Dal campo di concentramento / senti il grillo cantar /
védi la luna brillar / filtrando attraverso le fitté sbarre. . ." („Drótkerítés
mögött vagyok a lágerben / de itt is hallani a tücsök muzsikáját / innen is
látni a hold tompa derengését. . ."); ha egy olyan nagy költő — gondoltam
—, mint amilyen a szerencsétlen sorsú Radnóti volt, mindezt mondhatta és
leírhatta, bár nála sokkal kisebb vagyok, talán még én is megkapaszkodhatom a költészet erejében, még én is megpillanthatom az embertelenség sűrű
rácsain át a hold tünde fényét. Ezekben a drámai és sötét pillanatokban a
bürokratikus hatalom ostoba ragaszkodása az értelmetlen pecsétekhez telje
sen összekeveredett az én Magyarországgal kapcsolatos régi álmaim tün
döklő emlékeivel, mintegy ellensúlyozva ezeket az emlékeket: mindezt az
alábbi — meglehet, naiv, de afiatalsághamisítatlan őszinteségét sugárzó —
versem őrizte meg számomra:
Ragazza d'Ungheria
Quando sara* spento il giorno
di quest'ultima estate
ed il tramonto ormai
sara' passato nel bagaglio dei ricordi,
forse la nőtte delVinverno
riportéra' con se'
Veco lontana
della tua dolce terra d' Ungheria,
e in un brumoso sogno
rivedro' il tuo volto
e il tuo sorriso.
Ma nel mio piccolo cielo
fatto difredde stelle senza tempo,
in unfiituro ch'e' giápresente,
la grandé orchestra d'Ungheria
cantera' ancora per me
i tuoi occhi magiari
e i tuoi capelli biondi,
e non sara' soltanto un sogno!
(1971)
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1978. október l-jén, az ausztriai Nickelsdorfban, már szabad földön,
de még a sötét önkény poklának közelében, ebből a fiatalkori versből merí
tettem erőt és reményt, hogy továbbra is hinni tudjak, hinni az olasz és a
magyar kultúra közti közvetítő tevékenység folytatásának lehetőségében,
hogy egyszer, talán, még visszajöhetek majd Magyarországra — bár ez a
visszatérés tíz évig hiú álom volt csupán —, egy szabad és demokratikus
országba, az én második hazámba.
2. Petőfi Sándor és Olaszország: egy megálmodott hosszú körutazás
Ezekben a keserű pillanatokban, de később is, nemegyszer feltettem
magamnak a kérdést: vajon Petőfi Sándor — vagy másfélszáz évvel koráb
ban, amikor az erdélyi negyek között összeomlott körülötte a világ, és el
vesztette minden reményét — hitt-e még a szabad és demokratikus Magyar
ország megvalósításában, amelyért harcolt, és amely nemcsak politikai te
vékenységének volt célja, de tárgya-témája volt költészetének is:
Szörnyű idő, szörnyű idol
S a szörnyűség mindegyre nő. . .
Minden tagunkból vérezünk. . .
És ott elől a háború
Csak a kisebb baj; szomorúbb,
Mi hátul áll,
A döghalál.*
S miközben így összekapcsoltam az általam átélt szomorú pillanatokat
azokkal a tragikus eseményekkel, amelyeket Petőfi 1849-ben élt át, s mi
közben most újra eltűnődöm mindezen, nem adhatok mást, csakis pozitív
választ a felvetett kérdésre, annak a folyamatos költői és eszményi vezérfo
nalnak a mentén, amely egész életművén végigvonul ennek a kiemelkedő
magyarnak, és egy másik utazásban találja meg igazolását; ez a másik uta
zás is álom maradt, akárcsak sokáig az enyém. Az alábbiakban ennek az
utazásnak vázolom fel a képzeletbeli útját.
De előtte röviden emlékeztetni szeretnék arra, hogy — még mielőtt el
tűnt volna azon a távoli és gyászos erdélyi nyáron — az örökifjú magyar
költő egyszerre több utazást is dédelgetett magában, így a franciaországit
(hogy közvetlenül szívhassa magába azokat az eszméket, amelyeket magáé
vá tett, és hogy végre „személyesen" is találkozhasson kedvenc költőjével,
Béranger-val), az angliait (hogy végre „eredetiben" láthassa kedves Shakespeare-jét az angol színpadon, és angolul hallhassa azokat a Byron- és Shelley-verseket, amelyekből nemegyszer merített ihletet), és — ami az én sze-
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memben a legkedvesebb — az olaszországit, hogy megismerje ezt a mi or
szágunkat, és főleg a tengert, amelyet annyira szeretett volna látni, azt a
tengert, amely, mintegy megnemesítve, az Alföld ,,tengersík vidék"-ének5
képében lett az övé, azt a tengert, amelynek partját nemsokára fénybe vonja
a várva várt szabadságot elhozó forradalomnak, Petőfi forradalmának ra
gyogása: „Holnap indulok (...) Pestre, s onnan külföldre. Nőtlenségem
utolsó hónapjait utazással töltöm. Megnézem a tengert, mellyet annyira
óhajtok már látni, mert hisz az rokona szívemnek: mély és viharos. Megné
zem Shakespeare, Shelley és Byron hazáját, a sötét Angliát; s megnézem
Béranger hónát, a fényes Franciaországot, és magát Bérangert (. . .), a sza
badságnak legnagyobb apostolát".6
A Júlia iránt érzett szerelem azonban meghiúsította a fiatal költő ter
veit: a nyugat-európai út, a franciaországi, angliai és olaszországi utazás
megmarad vágyálomnak (pedig beleborzong az ember, ha elképzeli, hogy
egy ilyen út élményének milyen óriási hatása lehetett volna Petőfi költői
életművére): „Homo proponit, Deus disponit" — írja Petőfi 1847. június
25-én —, „a mi szóról szóra ennyit tesz: az ész proponál, a szív disponál
(. . .). Ebből az a tanulság, hogy nem megyek a külföldre, szó sincs róla,
hogy menjek. (. . .) Az a rettenetes, hogy uralkodik fölöttem a szív. (. . .)
Tehátlan tehát a külföldre nem megyek, hanem nyugat helyett fordulok
vissza (. . .) keletre. . . keletre!"7
Ám ha a valóságban nem is, képzeletben megtette Petőfi ezt az utazást
és képzeletben Petőfi Olaszországba is eljutott, és e képzeletbeli út során
velünk, olaszokkal is találkozott. Hogy mivel utazott? A költészettel; hogy
ki volt az útitársa? A szabadságszeretet — ezt mellesleg az útvonal is iga
zolja: a köztársaság korabeli Róma, a forradalmi Palermo és Nápoly, a
nemzeti újjászületés, a Risorgimento Rómája, a liberális Toszkána, majd
így tovább, Milánó, Goito, Pastrengo, Custoza, Novara az út következő ál
lomása, az olasz szabadságharc megannyi tűzfészke, meg a hősies Velence;
egyszóval Petőfi mindenütt „megfordul", ahol harcolnak a szabadságért.
Ezt az olasz szabadságharcot, a kezdetektől egészen az utolsó pillanatig, so
hasem hagyta cserben, politikailag is, erkölcsileg is és eszmeileg is együttérzett vele, s mindezt el is mondta, világosan, félre nem érthető módon, a
verseiben és prózai írásaiban.
Petőfi tehát gondolatban a felsorolt helyek mindegyikén jelen van
1848/49-ben, és az Olaszország című verse, amelyet szinte egy szuszra ve
tett papírra, mihelyt tudomást szerzett róla,* hogy 1848. január 12-én Palermóban kitört a forradalom, ennek a képzeletbeli utazásnak az első doku
mentuma:
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Olaszország
Megunták végre a földön csúszást,
Egymás után mind talpon termének.
A sóhajokból égiháború
Lett, s lánc helyett most kardok csőr gének. . .8
A híres európai elődök nyomdokain haladó Petőfi az ő „Tour d'Italie"ja során a kronológia útvonalát követi, egy Rómából kiinduló eszményi út
vonalat. S csakugyan, a már idézett Olaszország című vers második és har
madik szakaszában világosan körvonalazódik az antik Rómának és különös
képpen a köztársasági Rómának a hatása (amely egyik legmeghatározóbb
politikai koncepciója, gondolat-élménye Petőfinek), még akkor is, hogyha
ez a hatás a francia forradalom előtti és utáni eszmék kulturális poggyászá
val érkezik el hozzá:
Nos, elbízott, hatalmas zsarnokok,
Orcáitokrul a vér hova lett?
Orcátok olyan kísértetfejér,
Mikéntha látnátok kísértetet;
Azt láttatok, valóban, megjelent,
Előttetek Brutusnak szelleme —
Aludt Brutus, de már fölébrede,
S a táborokban lelkesítve jár,
Mondván: „Ez a föld, honnan eljutott
Tarquin, s amelyre halva hullt Cézár;
Előttünk meghajolt ez óriás,
S ti a törpéknek meghajoltok-e?"9
Tarquinius, Brutus, Cassius, Caesar: a régi Rómának örök érvényű
ideálok jelképeként, lám, életre kelnek a magyar költő soraiban. A szabad
ságért küzdő Petőfi-Brutus fellázad, és bosszút áll a jogtiprásért: Caesar
nak, aki visszaél a ráruházott jogokkal, a zsarnokság jelképeként kell bűn
hődnie. Petőfi azzal igazolja a cézárgyilkosságot, hogy csak ezen az áron
lehetett megvédelmezni a köztársasági hatalom letéteményesének tartott nép
szabadságát: ebben az igazolásban nem nehéz felismerni Plutarchos Brutusportréját, amely idealista összeesküvőnek, a köztársasági erények hős vé
delmezőjének állítja be Caesar gyilkosát. Petőfi sajátos módon értelmezi a
római történelmet, és ezt az értelmezést nem csak a francia forradalom
ideológiai kérdésfeltevése határozza meg, meghatározza Petőfi költői fejlő
dése, költészetének romantikus iránya is. Ezért űzik el Tarquiniust és ezért
ölik meg kíméletlenül Caesart: a fizikai és metafizikai értelemben vett zsar-
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nokgyilkosság őszerinte eszköz, annak eszköze, hogy a köztársaság védel
mében véget vessenek a zsarnokságnak.
Az eszményített Rómára való hivatkozás — Petőfi itt Voltaire és Rous
seau gondolataiból merít ihletet, az ő gondolataikat használja iránytűként (a
költő köztársaságfelfogása például Rousseau Róma-modelljére vezethető
vissza, amely sok szempontból azonos a közvetlen demokrácia modelljével)
— a magyar költő olaszországi útjának másik állomásán is megjelenik: az
Apostol című, közismert poéma híres részletére gondolok. Petőfi itt azt a
Spartacust dicsőíti, akinek volt mersze szembeszállni — mégpedig a szabad
ság, a rabszolgaságból való felszabadulás nevében — a nagyhatalmú Rómá
val:
Mint Spartacustól Róma reszketett,
Midőn eltépett láncaikkal
Verték falát a gladiátorok!10
Ám ha Petőfi olaszországi látogatása az antik Rómával, a dicső múlttal
kezdődik is, az „utazás" nagyrészt a jelenben folytatódik: itt a kiinduló
pont az 1848-as szicíliai forradalom, amelyet Petőfi csodálatos képben vil
lant fel:
S halvány narancs helyett a déli fák
Piros vérrózsákkal lesznek tele.x l
A XIX. század első felében ugyancsak negatív az a sztereotip kép,
amelyet a magyarok az olaszokról, illetve Olaszországról kialakítottak
(Olaszországot elpuhultnak és erőtlennek tartják, az olaszokat pedig képte
lennek minden küzdelemre, minden hősies erőfeszítésre): Petőfi ezzel az
egy-két költői ecsetvonással mintegy érvényteleníti ezt a képet, még az em
lékét is kitörölve barátja, Kerényi Frigyes sorainak, amelyek aligha öregbí
tik Magyarországon az olaszok dicsőségét:
Fris harczi ének illik a magyarhoz!
Zengjen buján a heverő olasz:
Fény- s illatoktól mámoros hazába
Dicső apák dőlt omladéka az. "12
Az Olaszországot „járó" Petőfi azonban nem áll meg Szicíliában (az
utazás nem csupán a sokáig visszafojtott ifjonti lelkesedés kifejeződése,
amely csak az alkalomra várt, hogy végre kirobbanhasson), eljut ő más,
gondolatilag elmélyültebb és politikailag higgadtabb tájaira is Olaszország
nak, de bárhová kerül is, mindenütt kitör belőle a fohász:
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A te dicső, szent katonáid ők,
Segítsd őket, szabadság istenei171
Az utazás utvonala az első olasz függetlenségi háborúnak, illetve az
ország demokratikus-liberális forradalmainak legnehezebb szakaszán vezet
keresztül, és az abszolutista, a szabadságot lábbal tipró Habsburg
monarchiát határozottan visszautasító Petőfi úgyszólván minden egyes
sorával kifejezi az olasz ügy iránt érzett mély rokonszenvét. Abban a
cikkében például, amely 1848. augusztus 11-én jelent meg a magyar
radikális ifjúság lapjának, a Március Tizenötödikének hasábjain, Petőfi —
az olaszországi forradalmi események kapcsán — keményen bírálja azt a
határozatot, amelynek értelmében magyar csapatokat küldtek az olasz
félszigetre, mivel ezek az osztrák hadsereg kötelékébe tartozó magyar
alakulatok olyan olasz hazafiakkal találják majd szembe magukat, akik
ugyanolyan célokért küzdenek, mint a magyarok, mint maga Petőfi:
„Hanem a legszebbnél is szebb az, hogy ők, kik azért vannak összeküldve,
hogy a magyar nemzetet kiemeljék a régi fertőből, e helyett még egy
gyalázatot csapnak a képedhez: megajánlják a segítséget Ausztriának
Olaszország ellen s ezzel magok zárják be előttünk az ajtót, mellyen Európa
nemesebb nemzeteinek rokonérzelme jött volna be hozzánk. Most már jőjön
el az idő, midőn a magunk emberségéből, a mi könnyen megeshetik, nem
bírunk kigázolni a bajból, s forduljunk segítségért ama nemzetekhez, majd
azt fogják mondani: ,menjetek a pokolba, a hová valók vagytok, kik kezet
emeltetek a szent szabadságra, midőn Európa, sőt ti magatok is küzdöttetek
érte!"14
Látnivaló: mintha mindegyik szó egy-egy lépés volna a Petőfi által be
járt úton, s mintha ez a szellemi utazás csakugyan felért volna a költő fizi
kai „jelenlétével".
Elmondhatjuk tehát: Petőfi szinte hús-vér valójában ott járt Olaszor
szágban. Ámbár ki tudja, lehet, hogy néhány évvel korábban, már az 1844es esztendőben megtette ezt az utat, amikor a varázslatos Tündérországot és
az élet tavát elképzelte. . . Ki tudja, lehet, hogy a fiatal magyar költő kép
zeletében már az „Óperenciás tengeren"15 túl fekvő csodálatos tartomány is
Olaszország volt, az az Olaszország, amelyet saját szemével ugyan sohasem
látott, de amelyet „szívével" számtalanszor elképzelt.
Mint minden utazás ezen a földön, Petőfi olaszországi utazása is a köl
tő halálával ért véget. A magyar költő emléke Aleardo Aleardi hálás és
megható soraiban él tovább:
E tu, Sándor, perivi
Dei carmi favorito e de la spada,
Mentre Varco de gli anni e di fortune
Poetando salivi.16
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És tovább él Giuseppe Cassone rendkívüli, páratlan energiával és oda
adással végzett négy évtizedes műfordítói tevékenységében, amellyel a nagy
szicíliai költő és filológus anyanyelvére ültette át Petőfi műveit.
3. A szicíliai Giuseppe Cassone: egy elképzelt magyarországi utazás a
műfordítás lázában
Petőfi Sándor csak gondolatban járta meg Olaszországot, ő csak gon
dolatban ölelhette magához az olaszokat, csak gondolatban üdvözölhette a
szabadság bajnokait, akikkel együttérzett, akikben mintegy tulajdon forra
dalmi eszméit láthatta viszont. Versei azonban a valóságban is eljutottak
Olaszországba, mégpedig nem egy derék és alázatos fordító jóvoltából;
ezek a fordítók, miközben mindent megtettek, csakhogy híveket és csodálókat toborozzanak a magyar költőnek, máig eleven hagyományt hoztak létre.
De volt valaki, aki mindenkinél hevesebben és mélyebben szerette Petőfi
költészetét, valaki, aki mindenkinél odaadóbban, talán még saját költői pá
lyáját is feláldozva rajongott érte: mégpedig a szicíliai költő és filológus,
Giuseppe Cassone.
Cassone 1843-ban született a Siracusa megyei Notóban, s ugyanitt halt
meg 1910-ben. ő a hőse e tanulmány harmadik képzeletbeli utazásának.
Cassone magyarországi utazása szintén képzeletbeli, a műfordításnak,
Petőfi átültetésének lázában megálmodott utazás: a Petőfiért rajongó Casso
ne — egyedülálló jelenség a magyar irodalom olasz fordításainak történeté
ben — hihetetlen és fáradhatatlan irodalmi tevékenységet fejtett ki, csak
hogy megismertethesse honfitársaival szeretett költőjét. Cassonénak nem si
került soha kimozdulnia szülővárosából, a szicíliai Notóból, a műfordító
ugyanis mindkét lábára megbénult, és más betegségek is gyötörték. S még
is, talán épp a súlyos nyavalyák elől menekülendő, keresett enyhülést a
munkában. Cassone szinte véletlenül ismerkedett meg Petőfi költészetével,
a magyar garibaldisták révén jutott hozzá néhány német nyelvű Petőfi-fordí
táshoz, s ezután határozza el, hogy a nagy magyar költő nyomdokain azon
nal „elindul" Magyarországra, sőt, még a költő anyanyelvét is elsajátítja.
Ez az ő első útja csak Tündérálom lehetett, semmi más — Cassone melles
leg 1874-ben, harmincegy esztendős korában fordítja le és közli Petőfi híres
elégiáját: az a tény, hogy épp erre a költeményre esett a választása, jól mu
tatja, milyen megfontolások alapján válogatott a későbbiekben Cassone Pe
tőfi hatalmas költői életművében. A megszenvedett azonosulás, amellyel
Cassone kétségbeesetten keresi a kiutat, a „törékeny sajka" (a poéma költő
hősének egzisztenciája) kérlelhetetlenül izzé-porrá törik a sors „vad, hullá
mos folyó"-ján hánykolódva, s mindez, semmi kétség, szerepet játszhatott
abban az elhatározásában, hogy legelőször éppen ezt a Petőfi-verset adja
közre, amely annyira rokon az ő művészi és emberi érzékenységével.
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Varázslatos álom, valóság előli menekülés, remény, vigasz vagy áb
ránd, bármi volt is, elkezdődik — mégpedig Szicília délkeleti csücskében, a
napfénytől bágyadt, fenséges délkelet-szicíliai barokk kisvárosban, amelyet
körülleng a citrom- és narancsligetek részegítő illata — Giuseppe Cassone
„magyarországi utazása": Notót csupa tűz, szenvedélyes emberek lakják,
akiknek érzésvilága ugyancsak rokon a puszta költőjének érzésvilágával,
aki rövid idő alatt teljesen megbűvöli a szicíliai műfordítót. Petőfi egész
lelki alkata, lelkének minden rezdülése tökéletes visszhangra talál nála,
nemhiába Cassone a legjelentősebb népszerűsítője Petőfinek a XIX. század
második felének és a XX. század elejének Olaszországában. Az erősen rö
vidlátó, mindkét lábára béna Cassone — aki soha senkivel sem váltott
egyetlen magyar szót sem — szobája csukott zsalugáterei mögött mindvégig
elevenen őrizte a magyar költő iránti szeretetét, amely egészen haláláig tar
tott, s amelynek több kötetre való Petőfi-fordítás a gyümölcse.
Az a barátság, amely 1874-től fogva a kolozsvári irodalmár, Meltzl
Hugó és Cassone között szövődik, valóságos hídfőállása annak a kapcsolat
nak, amely a szicíliai fordítót Magyarországgal és a magyar irodalmi élettel
köti össze. S főleg ennek a barátságnak a közvetítésével jut hozzá az ő sze
retett Petőfijével, Petőfi életművével és életével^ kapcsolatos információk
hoz, a magyar és a külföldi szakirodalomhoz. És ha ő, testi mivoltában,
nem is mehet Magyarországra, helyette a szicíliai narancsok teszik meg a
két ország közti hosszú utat. Cassone, nagy számú levelei egyikében így ír
erdélyi barátjának: „Négy napja küldtem neked egy kis kosárt vagy húsz
naranccsal. Remélem, hogy gyorsan és jó állapotban megkapod őket, és
hogy barátságom jeleként fogadod ezt a kis küldeményt. Ne feledd, a posta
költséget előre kifizettem".17
„Az összes külföldi Petőfi-fordító közül ő volt a legjobb" — mondta
Cassonéről Koltay-Kastner Jenő 1928-ban.18 Cassone ugyanis — mintha
csak előre számolt volna a mi modern ízlésünkkel — azokat a Petőfi-verse
ket kedvelte legjobban, amelyek kifejezték a modern ember gyötrődését,
kételyeit, szorongását, a léttel és a világgal kapcsolatos legalapvetőbb kér
déseket, illetőleg a szerelem bódulatát. A Cassone-féle Petőfi-tolmácsolás,
még ha érződik is rajta a kor, a kor ízi és (a XIX. század végének korízlése),
amelyben született, mindmáig egyedülálló „kísérlet" — mind a versek tar
talmát, mind költői szellemiségét illetően — a magyar költő lírájának min
den szempontból hűséges olasz átültetésére. Mivel lehetetlen az olaszban
megtalálni a magyar hangsúlyos és időmértékes versforma megfelelőjét,
már csak azért is lehetetlen, mert gyakran, egyazon költeményen belül, a
hangsúlyos verseléssel is és az időmértékes verseléssel is él a magyar köl
tő,19 Cassone mesteri módon Petőfi lírájának leglényegét az olasz költői ha
gyomány leggyakoribb metrikai formáival adja vissza, amiket minden egyes
esetben hozzáigazít az eredeti magyar vershez. Mindez egyértelműen kide
rült számomra, amikor Cassone munkájának tüzetes elemzése közben a for-
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dításokat összevetettem az eredeti Petőfi-szöveggel és Az Apostol más olasz
fordításaival. Cassone 1885. január l-jén kelt levelében újságolja el Meltzl
Hugónak a Petőfi-poéma elkészültét. A levélben arról is beszél, mennyire
szeretné, ha magyar barátja rendszeresen tájékoztatná a magyarországi iro
dalmi eseményekről: „Végre megvagyok Petőfi Apostolának fordításával,
ha minden jól megy, néhány hónapon belül megjelentetem majd az olasz
szöveget. Örülsz neki, hogy ezt a remekművet választottam? írj, kedves ba
rátom, írd meg, mi van veled és a családoddal, és küldj nekem valami jó és
könnyű olvasmányt, mivel amióta csaknem megvakultam, nem tudom, hogy
mi történik ott nálatok Magyarországon."20
Az a tény, hogy Cassonénak épp egy olyan műre esett a választása,
mint amilyen Az Apostol, amelyben talán a legtöményebben fejeződik ki Pe
tőfi minden gyötrődése, azt bizonyítja, hogy a notói költő-filológus mélyen
megértette a magyar költő igazi költői énjét, és nem engedte, hogy magával
ragadja az a népies-hazafias retorika, az a silány nacionalizmus, amely épp
akkortájt csinált mítoszt belőle. Ilyenformán ugyanezt a Cassonét — hiába
vett részt, még fiatalon, még egészségesen a Risorgimento küzdelmeiben —
szigorúan megrótta a rövidlátó magyar kritika, amiért elhanyagolta a Petőfiéletmű — ha lehet így mondani — „garibaldista és hazafias" részét, holott a
szicíliai fordítónak igaza volt, mivel az úgynevezett hazafias versek présel
ték be Petőfit a „nagy magyar hazafi" sztereotip kliséjébe, amelyhez maga
Giosue' Carducci is hozzájárult a Petőfiről készített, annyi sok közhelyet
felhasználó költői arcképében.21 De Giuseppe Cassone nagyon jól meg tud
ta védeni a saját álláspontját: „Valójában én nem azt a nemes küldetést vál
laltam magamra, hogy Petőfit a magyarok nemzeti költőjeként ismertessem
meg Olaszországban, mindinkább úgy látom, hogy gyönge az én erőm egy
ilyen nehéz vállalkozáshoz; én, ahogy többször is elmondtam, csakis a saját
örömömre fordítok. De ha ennek az én munkámnak, bármilyen legyen is,
lehet valami haszna, azt szeretném, hogyha az egész Petőfinek, ennek a
csodás gyémántnak, az én honfitársaim mind a száz lapját megismerhet
nék".22 "
Mindebből világosan kiderül, hogy a notói fordító nagyon is jól meg
értette, mintegy a zsigereivel értette meg Petőfi költészetének jelentését, és
hogy valójában Petőfi költészetének ez a mély „átérzése" volt a titka fordí
tásai sikerének.
*

Utazni többféle módon lehet: Cassone korában utazhatott az ember
hintón, utazhatott vonaton, sőt már autón is. A notói poéta-filológus azon
ban csak egyféleképpen utazhatott Magyarországra: csak képzeletben, csak
gondolatban tehette meg ezt az utat, és csak a szíve és Petőfi érzésvilága
volt a kalauza, az az érzésvilág, amelyet oly közel érzett az övéhez: „Egyre
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betegebb vagyok, sőt, ma sokkal inkább, mint valaha" — írja 1902-ben er
délyi barátjának —, „sohase teszem ki a lábamat otthonról, sőt, a szobából
sem, ahol alszom, hol az ágyban, hol a díványon töltöm minden időmet
(. . .)• De mindig dolgozom, és a Petőfi-kötet mindig ott van a kezem ügyé
ben. Megmondjam, hogy hány versét fordítottam le eddig: Majdnem az
összesét."23
Ha ő maga nem utazhatik is, utaznak helyette levelei. Csaknem hatod
félszáz levelet és képeslapot küldött, sűrűn teleírva, 1906. október 12-e és
1910. július 28-a között (úgyszólván minden második napra jut egy-egy le
vél vagy képes levelezőlap) Hirsch Margitnak — vagy, ahogyan Cassone
nevezi — „ Margherita"-nak. Az olasz műfordítónak ezt a fiatal csodálóját,
aki akkoriban nem volt több huszonhét évesnél, erősen érdekelte az olasz
irodalom. Hirsch Margit írt először Cassonénak, afféle gratuláló levelet,
amelyben elmondja, milyen nagyra értékeli Petőfi-tolmácsolásait. A levele
zés során „Margherita" valóságos szerelmet ébreszt a szicíliai műfordító
ban, akinek ez volt, négy éven át, egészen haláláig, az igazi nagy szerelem
az életében. Plátói szerelem, persze, de valóságos, élményekben gazdag. És
olyan szerelem, amely nem maradt viszonzatlanul.
A levelezés, a „lelkeknek ez a találkozása" — ahogyan Jankovics Mar
cell, Hirsch Margit hagyatékának gondozója írja —, csupa túlcsorduló ér
zelmesség, csupa érzékenység: a levelekben ugyan sok szó esik az iroda
lomról (Cassone nagyon művelt ember, csaknem az összes európai irodal
mat ismerte), de a szicíliai műfordító főként a Margherita iránt érzett sze
relméről ír, arról a szerelemről, amelyet olykor szonettekben is megfogal
maz:
Oh cara rispondenza di sospiri,
Oh cara rispondenza di desiri
Con un' altra lontana anima sola. . ,24
A már nem fiatal, beteg költő gondolatban jelen van Budapesten, „lát
ja", amint az ő „drága barátnéja" („dolcissima amica"), „legpompásabb
magyar virágszál" („elettissimo fiore ungherese") elmegy hazulról, végig
megy a Damjanich utcán, befordul a Rottenbiller utcára, látja, amint fel
száll a villamosra, és a villamossal átmegy azon a hídon, amelyet, akárcsak
őt, szintén Margitnak hívnak! És a költő, két nappal halála előtt (Giuseppe
Cassone 1910. július 31-én hunyt el, mintha csak szántszándékkal választot
ta volna halálául Petőfi életének legtragikusabb napját) ezzel a mottóval bú
csúzik az ő Margheritájától, akit „gyönge virágszálának, lelke szerelmetes
párjának" („mia soavissima, sposa diletta dell'anima mia") nevez: „NUNC
USQUE ET ULTRA" (Most. Mindvégig. Azontúl is.).
Ez volt Cassone utolsó magyarországi utazása.25
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De Cassonénak nem csak a szíve volt a kalauza, kalauza volt az elméje
is. És micsoda elme! Petőfi költészetének ez a világos fejű, éber és figyel
mes tolmácsolója, a „notói remete" úgy járta be Petőfi világát, hogy szinte
tökéletesen adta vissza olasz nyelven. Es beutazta Erdélyt is, méghozzá
azoknak a leveleknek a „vágányain", amelyeket legkedvesebb barátjával,
azzal a Meltzl Hugóval váltott, akivel szintén nem adatott meg személyesen
találkoznia: ezekben a rendkívül kedves levelekben nem csak a Petőfi iránt
érzett szeretet kap hangot, hangot kap a szigorú kritika is, amellyel Cassone
— néhány dilettáns olasz fordítás kapcsán — a nagy költő művészetének
félremagyarázóit marasztalja el. S utaznak, mégpedig szép számmal, a Cas
sone fordította Petőfi-művek olasz kiadásai, amelyeket a szicíliai költő szol
gálatkészen azonnal megküld magyar barátainak (Hirsch Margit is így hal
lott először Cassonéról); s utaznak — ezúttal ellentétes irányban — a hiva
talos elismerések, amelyekkel a magyarok jutalmazták műfordítói tevékeny
ségét (amelyre Cassone nagyon büszke volt): a Petőfi-Társaság 1880-ban, a
Kisfaludy-Társaság 1882-ben választja tagjául, míg Olaszországban egyedül
Carducci méltatja, és ő is csak alkalomszerűen, tevékenységét.
Giuseppe Cassone tehát igenis járt Magyarországon. A magyar italianista, Szabó György — a horvát írót, Miroslav Krlezát idézve, aki azon
töpreng, vajon volt-e, aki más nyelven is vissza tudta adni azt az egyszerre
tragikus és varázslatos hangulatot, amellyel Petőfi leírja, milyen is a nagy
magyar síkság, az Alföld — szintén felteszi a kérdést, vajon a „sorsüldö
zött" Giuseppe Cassonéban „is megfoganhattak-e ehhez hasonló gondola
tok", amikor, „ott messze, délen, a tőlünk oly távol eső Szicíliában" neki
látott, hogy a nagy magyar költő verseit átültesse anyanyelvére. És hogyha
igaz, ahogyan Szabó György mondja, hogy „az értékek bizonyos része
szükségszerűen elvész, ha egy költeményt más nyelvre ültetünk át",26 az is
igaz, hogy Cassonénak sikerült a csoda, sikerült neki, az örökké fiatal ma
gyar költő iránti szeretettel és lelkesedéssel, magas művészi fokon visszaad
nia Petőfi líráját, olyan igénnyel és olyan hűséggel, hogy ez a költészet ér
zelmileg is és gondolatilag is közel férkőzhessen az olasz olvasó világához.
Giuseppe Cassone Petőfi-átültetései mind filológiai, mind tartalmi,
mind költői szempontból a műfordítás valóságos remekei (olvassuk csak el
újra gyönyörű János v/réz-fordítását!), főként ha tekintetbe vesszük, hogy
Cassone a XIX. század végének ízlése szerint készítette őket. Ezért, úgy ér
zem, újra fel kell becsülnünk a notói tudós hatalmas munkájának jelentősé
gét, és nem csak azért, mert fordításai rendkívül értékesek, azért is, mert
Cassone nagy mértékben járult hozzá Petőfi és általában véve a magyar iro
dalom olaszországi megismertetéséhez. A fáradhatatlan művészi erőfeszítés,
amellyel ez a méltatlanul elfelejtett szicíliai műfordító szinte haláláig tolmá
csolta annak a magyar nemzetnek a reprezentatív költőjét, amely ma, végrevalahára, a demokrácia révébe érkezett, izgalmas fejezet az olasz—magyar
kulturális kapcsolatok, a két nép barátságának történetében.
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Mint aki keresztül-kasul csakugyan bebarangolta Magyarországot,
mint aki ismeri az ország minden zegét-zugát, mélyen magába szívta
levegőjét, és elsajátította szellemét, Giuseppe Cassone, a „Felhők" ciklus
verseiből készült válogatásának előszavában, fordításait „igazi utazóként",
a magyar valóság igazi szakértőjeként küldi meg barátjának, Meltzl
Hugónak, az alábbi tiszteletteljes ajánlással: „Amikor meghallod majd a
Kárpátok bércein süvítő szélvihart, amelyet a Költő oly közel érzett az ő
lelkéhez, az éjszaka síró-üvöltő szélvihart, amely — Petőfi jövendölése sze
rint — egyedül tudja csak, hogy hol van a költő sírgödre, kiáltsd oda, hogy
Olaszország legtávolabbi zugából Giuseppe Cassone küldi hódolatteljes üd
vözletét".27
*

Petőfi Sándor, Giuseppe Cassone és én: három képzeletbeli utazás. Az
olaszországi és magyarországi útvonalak ideális kereszteződése fölött van
azonban egy közös szál, egy vezérfonal, amely ezeket az „utazásokat"
összeköti egymással: a szabadságnak és a költészetnek a szeretete, amely
sehol sem ötvöződik együvé olyan rendkívüli erővel, mint éppen Petőfi ra
gyogó lírájában.
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A. SAJTI ENIKŐ (Szeged)

Egy kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlátai

A jugoszláviai magyarság 1918—1929
Walter Benjamin írja egy helyen: az első világháborúból az emberek
elnémulva érkeztek haza, némasággal, múlthiánnyal sújtva az utánuk jövő
nemzedékeket is. Az éles fordulatokkal, megszakításokkal terhes változások
földrengéshez hasonlítható társadalmi változásokkal járnak együtt, egyéni
és kollektív katasztrófákat idéznek elő.
A Vajdaság területén élő csaknem félmilliós magyarság az elmúlt het
ven esztendőben nagy gyakorlatra tett szert az elemi csapás erejével rázúdu
ló történelemmel szemben, az 1918-as határ- és államhatalomváltozás azon
ban — éppen „elsőszülöttsége" okán — sokkszerűen érte, kollektív bénult
ságot okozott. Védekezésre képtelenül, kiszolgáltatva élték át a tömeges el
bocsátásokat, amelyek elsősorban a vasutasokat, a tisztviselőket és a tanáro
kat sújtották, a felnőtt korban rájuk kényszerített nyelvvizsgákat, nyugdíjuk
megvonását stb.1 Az embernek persze még a legnehezebb körülmények kö
zött is van választási lehetősége, egy több százezres embercsoportnak azon
ban már ritkábban. Az egyén számára az optálás lehetőségét a békeszerző
dések valóban lehetővé tették, ezzel azonban a jugoszláviai magyarságnak
csupán töredéke élt, élhetett.2
A vesztes Magyarországgal együtt vádlottak padjára ültették az utódál
lamok kisebbségeit is. A felettük ítélkező „új zsűrinek" — az adott esetben
a Szerb—Horvát—Szlovén Királyság új hatalmi elitjének — nem voltak tör
ténelmi tapasztalatai a kisebbségi kérdés kezelésében, hiszen történelmi elő
élete a nemzetileg homogén Szerbiához kötődött. A szerb nemzeti eszme
nem a francia politikai gondolkodás gyermeke volt, hanem a romantikában
fogant herderi német nemzeteszméé. Abszolút prioritást ebben a gondolko
dásban a kollektívum, az egységesnek hitt „háromtörzsű" nemzet szabadsá
ga kapott, amely egyet jelentett a délszlávok egy államba történő egyesülé
sével, természetesen Szerbia vezetésével. Nem tűrte a heterodoxiát, a hor
vátok, vagy éppen a kisebbségek mássága eleve kirekesztődött belőle, s
kezdettől fogva az államellenesség szinonimájává vált. De nem csak a ki
sebbségek befogadásának elméleti keretei hiányoztak. A 20-as évek elején
egy legyengült, tudatosan legyengített magyar társadalom próbált kitörni a
„tűrő passzivitásból". Modern polgárság híján egy vékony értelmiségi, fő
ként ügyvédekből, orvosokból álló réteg kísérelt meg a zömmel kisbirtokos
és földnélküli parasztokból álló magyarság egészére érvényes kitörési stra
tégiát megfogalmazni. Nem csupán politikai pozíciók rendültek meg — sor
ra váltották le a korábbi főispánokat, jegyzőket, a városi, községi képvise-
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lőtestületek szinte egész garnitúrája is kicserélődött —, de gazdasági veszte
ségeik is jelentősek voltak. Államosították szövetkezeteiket, beszüntették ta
karékpénztáraik működését, kisajátították a magyar nagy- és középbirtoko
kat. Az újraosztás köréből pedig eleve kizárták a magyar parasztságot.
„Akié a föld, azé az állam" elve alapján más termelői kultúrához szokott te
lepeseket hoztak a földszűkével küszködő Szerbiából, Macedóniából, Bosz
niából és Crna Gorából. Talán még ennél is tragikusabban érintette őket a
kulturális „tatárjárás": iskoláik, egyesületeik felszámolása.
Azt valamennyien világosan látták, hogy az egymással versengő nagy
szláv pártok — különösen a kormányzó radikális és demokrata párt —
könnyen kalodába szoríthatják éppen csak elindult törekvéseiket. Egyértel
mű volt számukra az is, hogy Belgrád csak akkor ismer el egy kisebbségi
alapon létrehozandó szervezetet, ha kétséget kizáróan demonstrálják: az új
állam lojális alattvalói. Tudomásul kellett venniük azt is, hogy nyíltan sem
miféle kapcsolatot nem tarthatnak fenn Magyarország hivatalos köreivel.3
A többi kérdésben már jóval megosztottabb volt a magyarok politikai
lag aktív része. Az ún. októbristák (az 1918-as forradalom és a baranyai
köztársaság emigránsai) — élvezve a szerb hivatalos körök szimpátiáját —
az ellenforradalmi fehérterror és az új politikai kurzus bírálatára összponto
sították figyelmüket, valamint a szociális kérdések elsőbbségét hangsúlyoz
ták a nemzeti elvvel szemben. A passzivisták — félve a szláv pártok „meg
nem értő türelmetlenségétől" — kizárólag a kulturális, gazdasági szervezke
dést tartották célszerűnek. Úgy gondolták, hogy a választásokon jól eladha
tók a magyarok szavazatai, amelyeket annak a pártnak kell esetenként fel
ajánlani, amelytől a „legtöbb hasznot" remélhetik nemzeti sérelmeik orvos
lásában. A vitából végül is győztesen kikerülő aktivisták — akik a szabad
kai Hírlap köré csoportosultak — az önálló politikai párt létrehozása mellett
törtek lándzsát. Azzal érveltek, hogy a kormányzó pártokban nem lehet
megbízni, hiszen már eddig is módjukban állt volna segíteni a magyarokon,
ha akarják. Félő az is, tették hozzá, hogy önálló párt híján felőrlődnek a
szláv pártok hatalmi harcaiban. Önálló pártba szerveződve képviselőket jut
tathatnak be a parlamentbe, amely, úgy vélték, kisebbségi sérelmeik orvos
lásának leghatékonyabb színtere lesz.4
Az optálási határidő lejártáig (1922. január 26.) a jugoszláviai magyar
ság tehát több megoldási lehetőséget felvetve fogalmazta meg a nemzetiségi
alapú szervezkedés szükségét. Ekkorra váltak a Szerb—Horvát—Szlovén
Királyság teljes jogú állampolgáraivá, akiket immár az alkotmány szerint is
megilletett az egyesülési és gyülekezési szabadság joga. A kérdés csak az
volt, hogy szűkebb és tágabb környezetük egyéb hatásai melyik változatnak
kedveznek.
A történeti értelemben sokféle tradíciót, mentalitást, gazdálkodási kul
túrát, intézmény- és jogrendszert magába foglaló jugoszláv állam az egysé
gesítés egyre több fajdalommal, egyre élesebb konfliktusokkal terhes kor-
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szakát élte. A szerb—horvát párbaj egyre kevésbé kecsegtetett szerb győze
lemmel, így Pasié miniszterelnök legalább a kisebbségeket igyekezett bete
relni a „nagy, életképes" Radikális Pártba. Pasié nem ok nélkül tartott
attól, hogy legnagyobb ellenfele, a Horvát Köztársasági Parasztpárt a Vaj
daságban is maga köré vonzza a centralizmus ellenfeleit.5 Ebből a megfon
tolásból kiindulva tartott az alakulóban lévő kisebbségi pártok esetleges vá
lasztási szövetségétől is. Míg a radikálisok és a demokraták nem éppen szép
szóval igyekeztek lebeszélni a magyarokat a „kis, törzsi" párt létrehozásá
ról, a magyar kormány, az ekkor már jól működő titkos csatornákon és fe
dőszerveken keresztül (Szent Gellért Társaság, Délvidéki Otthon) határo
zottan a nemzeti alapú pártszerveződésre biztatta őket. Ellenkező esetben
kilátásba helyezték a „hazafiatlan eljárásban részes pártvezetők teljes boj
kottját", és az anyagi támogatás megvonását.6
A jugoszláviai magyarok szervezkedésének mozgásterét tehát kezdettől
fogva igen bonyolult, ellentmondásos tényezők határozták meg. Döntésü
ket, lehetőségeiket megítélésem szerint domináns módon befolyásolták a ju
goszláv politikai élet egyre élesebbé váló belső harcai. Ezek azonban, para
dox módon, mégsem a kulturális szervezkedés irányába billentették a mér
leget, hanem felerősítve a határon túlról jövő biztatással, az aktivisták győ
zelmét, azaz a Magyar Párt megalakítását eredményezték. Erre végül 1922.
szeptember 17-én, Zentán került sor. Arról sem feledkezhetünk meg per
sze, hogy a húszas évek Jugoszláviája a majdhogynem „kényszeres" párt
alapítások korszakát élte, amelynek hatása alól a magyarok sem tudták füg
getleníteni magukat. Az új hatalmi szervek nemcsak akadályokat gördítettek
a pártszervezők első nemzedéke elé (Sántha György, Nagy Ödön, Csettle
János, Várady Imre, Deák Leó és mások), de ki lehetett használni a köz
igazgatás kialakulatlanságát, rendezetlenségét, a tisztviselők alacsony szak
mai tudását is a cél elérése érdekében. Belgrád ugyanakkor nem kívánt élni
a kategorikus tiltás eszközével, hiszen a párt programja szigorúan az alkot
mány talaján állt. A magyarok, németek, sokácok és bunyevácok esetében
célravezetőbbnek látta tudomásul venni pártjaik megalakulását, míg az al
bán kisebbség „hű alattvalóvá" nevelésében az „ősibb" eszközt, a falvak
fegyveres pacifikálását tartotta hatékonyabbnak. A parlamentáris rendszer
korszakában azonban mindvégig különös gonddal ügyelt arra, hogy ne jö
hessenek létre a kisebbségi pártok választási koalíciói, nem is szólva Radicék esetleges vajdasági térnyeréséről.
A kisebbségekkel szembeni „szokásos" intolerancia mellett a magya
rok politikai tevékenységét fokozott gyanakvás kísérte. Ez abból a görcsös
félelemből táplálkozott, hogy a Monarchia valamilyen formában még újjá
születhet, ez pedig a korabeli szerb gondolkodásban a szerb nép újabb alá
vetettségét jelentette volna. Ennek realitása a húszas években a minimális
nál is kisebb volt, de annak alátámasztására kétségkívül megfelelt, hogy az
ország északi határain, korabeli kifejezéssel élve „Észak-Szerbiában" meg-
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lehetősen egy tömbben élő magyarokat állandó veszélyforrásként kezeljék.
„Észak-Szerbia" nemzetivé tételének programja e veszély elhárításának cél
jával született meg, annak minden, magyarokat érintő konzekvenciájával
együtt (telepítések, új szerb kulturális intézetek létrehozása, a szabadkai
jogi egyetem stb).7 E program megvalósításának nehézségei már ekkor
szembeötlőek voltak, így a konszolidáció igénye is azt diktálta, hogy nem
tiltani, hanem ellenőrizni kell a kisebbségek önszerveződését. Ez a magya
rok esetében jó eszköznek bizonyult ahhoz is, hogy a kisebbségi sérelmek
megmaradjanak belügynek. Hivatalos paktum arra nézve, hogy a Magyar
Párt nem fordul sérelmeivel nemzetközi fórumokhoz, soha nem jött létre
Belgráddal, az azonban bizonyos, hogy a párt vezetői nem mertek élni ezzel
a lehetőséggel az 1920-as években. A Magyar Pártot ebben az a megfonto
lás, pontosabban az az illúzió vezette, hogy a radikális és demokrata párt
között lavírozva, ellentéteiket kihasználva otthon is eredményeket csikarhat
nak ki az elbocsájtott köztisztviselők, a vasutasok és a nyugdíjuktól meg
fosztottak számára, enyhíthetik a magyar tannyelvű iskolákra vonatkozó
korlátozó intézkedéseket.
Mikor a magyarság szervezkedésének lehetőségeit és korlátait elemez
zük, érintenünk kell a következő kérdést is: miért nem vetődött fel soha ko
moly formában az ellenzéki erőkkel való összefogás gondolata. Ebben min
den bizonnyal szerepet játszott a legitimitáshoz való szinte görcsös ragasz
kodás, a betiltástól való állandó, s tegyük hozzá, jogos félelem. A konzer
vatív történelmi tradíciókból táplálkozó vajdasági új politikai garnitúrától
túlságosan is idegen volt a Horvát Köztársasági Parasztpárt radikalizmusa,
amit csak fokozott Radic rövid ideig tartó, elsősorban Belgrádnak szóló ka
cérkodása a kommunista Paraszt Internacionáléval.8 Másrészt, mint ismere
tes, a horvát parasztpárt 1925-ig bojkottálta a parlamentet, s ettől a hatal
mon kívüliségtől a Magyar Párt semmi eredményt sem várhatott.
A mozgástér meglehetősen szűkre szabott keretei, a vezetők alapvetően
konzervatív gondolkodása, politikai gyakorlatlansága kétségkívül tükröző
dött a párt politikai programjában is.9 Ez a program a komoly nemzeti sé
relmek orvoslását vállalta fel, de a megvalósításhoz szükséges hatékony
eszközöket — ha egyáltalán voltak ilyenek — nem találták meg. Miközben
a magyar kisebbség egészét átfogó párt igényével léptek fel, a vajdasági
magyar társadalom gerincét képező parasztság szociális törekvéseit még a
lehetőségekhez képest is csak marginálisan vállalták fel, az ipari munkások
felé pedig még csak mondandójuk sem volt.
Az 1925-ös parlamenti választáson elszenvedett vereség, amikor önálló
listával próbáltak parlamenti mandátumokat szerezni, erősen megtépázta a
párt vezetőinek önbizalmát, súlyos nézeteltérések robbantak ki közöttük. Ez
a vereség felerősítette azt a párton belül látensen mindig is jelen lévő irány
zatot, amely a hatalmon lévő Radikális Párt holdudvarában képzelte el a
magyarok politikai jövőjét.10 A radikálisokkal való együttműködés évei
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(1927/28) konszolidálták a párt helyzetét; három körzetben 14 magyar párti
képviselő bekerült a helyi képviselőtestületekbe, ketten pedig (Várady Imre
és Streliczky Dénes) parlamenti mandátumhoz jutottak. A választási paktum
mégsem hozta meg a magyar kisebbség által várt eredményt.
Az ellenszolgáltatásként megígért nemzeti sérelmek orvoslására ezúttal
nem került sor. A párt vezetői minden erejüket az egyre sodróbb lendületű
belpolitikai ritmus követésére összpontosították, hogy aztán 1929 januárjá
ban éppen ez temesse maga alá a pártot is.
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SÁNDOR KLÁRA (Szeged)

A Marsigli-féle székely rovásnaptár
és más 15. századi kalendáriumok

A legrégibb magyar nyelvű naptárak a 15. század második felére, a
15—16. század fordulójára datálhatok. A négy legrégibbnek nevezhető, kö
rülbelül azonos korú naptár közül három latin betűkkel készült, ezek a
Müncheni Kódexben,1 a Winkler-Kódexben2 és Batthyány Boldizsár mise
könyvében3 találhatók. A negyediket székely rovásírással írták, ennek kéz
iratát a Bolognai Egyetemi Könyvtárban őrzik.4
Azt, hogy ma ismerjük ezt a viszonylag korai magyar nyelvemléket,
amely egyben a székely rovásírás leghosszabb ismert emléke is, egy olasz
grófnak, Luigi Ferdinando Marsiglinak köszönhetjük. Magsigli I. Lipót
császár hadmérnökeként jó pár évet töltött Magyarországon a 17. század
végén. Neve nem ismeretlen a magyar művelődéstörténettel foglalkozók
előtt, hiszen ez a tudós polihisztor számos magyar szempontból értékes föl
jegyzést hagyott hátra Magyarország korabeli életéről. Néprajzi, természet
tudományi, földrajzi megfigyeléseit rajzokkal is illusztrálta.5 1590 végén
azt a feladatot kapta, hogy készítsen térképet Erdély szorosairól, ekkor
bukkant rá arra a rovásbotra, amelynek jeleit lemásolta, és elküldte
bolognai könyvtárába. Az eredeti rovásbot sajnos elveszett, így a székely
rovásírás máig ismert legterjedelmesebb emlékét Marsigli kézirata mentette
meg.
A kézirat egy naptárt, egy rovásábécét, néhány bibliai nevet és egy
erősen romlott szöveget tartalmaz — ez utóbbit eddig nem sikerült értel
mezni, talán egy imát rejtenek a jelek. E részek közül talán nem mindegyik
volt rajta a rovásboton, paleográfiai és nyelvtörténeti szempontból is külön
kell őket kezelnünk. Esetleges különállásukat e szövegrészek datálásánál is
szem előtt kell tartanunk. A legszerencsésebb helyzetben azonban éppen a
naptári résszel vagyunk: ennek kora viszonylag nagy biztonsággal meghatá
rozható a betűk rovásjellegének, a betűhasználatnak, a naptárban lévő ünne
peknek és a nyelvi jellegzetességek kritériumainak segítségével. Ezeket a
kritériumokat alapul véve a rovásnaptár keletkezésének idejét a 15. század
második felére, végére tehetjük. Szintén a naptár tartalmából következtethe
tünk arra, hogy a rovásbotot vagy az ennek alapjául szolgáló latin betűs
naptárt ferences szerzetesek készítették.6
A rovásnaptárt illetően természetesen nagyon sok kérdést föl lehet ten
ni. Ebben az előadásban én e naptár funkciójára koncentráltam, és úgy lá
tom, hogy ezzel kapcsolatban két, egymástól nem független kérdés is föl
merülhet: egyrészt, hogy miért rovásírással írták — ez a kérdés összefügg a
székely írás használatának, végső soron eredetének kérdésével is; másrészt
hogy a rovásnaptárt milyen célokra használhatták.
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Ha a rovásnaptárt és a három latinbetűs naptárt egymás mellé állítjuk,
azonnal kitűnik, hogy a rovásnaptár nem tartalmazza az ünnepek teljes ne
vét, a vigíliákat és így tovább — fölvetődhet tehát, hogy nem is rovásnap
tárról, hanem „rováscsízióról" kell beszélnünk. Annál is inkább, mert a ro
vásnaptár tartalmaz néhány olyan ünnepet, amelyek neve befejezetlen, egy
szótagja hiányzik. Ezért a vizsgálatba bevontam a két legrégebbi magyar
nyelvű csíziót is. Ezek közül az egyik eredetileg a Peer-Kódexbe volt köt
ve, később onnan leválasztották.7 A másik egy gyűjteményes kötetből ke
rült elő, ezt Melegdi János a 15. század második felére datálta (1918,
136).8 Ennek a csíziónak az elnevezése a szakirodalomban nem egységes.9
Mivel a csízió anyakódexének bejegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy
az erdélyi Nagydisznódon, német nevén Heltauban készült, a továbbiakban
Nagydisznódi Csízióként fogok rá hivatkozni. Horváth Cyrill szerint, aki a
Peer-Kódex csízióját 1921-ben az RMKT-ban kiadta, az a Nagydisznódi
Csízióra, de legalábbis azzal azonos forrásra megy vissza.
A rovásnaptár és a latinbetűs naptárak, illetve a két csízió összehason
lításához néhány jellegzetességet vettem alapul, amelyek egyrészt a naptáro
kat, másrészt a csíziókat jellemzik. A „naptárság" jegyeit a négy naptár kö
zül talán a legki éri eltebbnek nevezhető Müncheni Kódex, a „csízióság" je
gyeit pedig a két kéziratos magyar nyelvű csízió közül a korábbi, Nagydisz
nódi Csízió alapján próbáltam fölállítani. Viszonyítási alapul tehát nem az
ideális latin nyelvű egyházi naptárt, illetve latin nyelvű Csízió Jánust vet
tem, hanem ezeknek a rovásnaptárral megközelítőleg azonos korú magyar
megjelenését.10
A „naptárság" jegyei tehát, a Müncheni Kódex naptára alapján:
1. tartalmaz-e aranyszámot,
2. tartalmaz-e vasárnapi betűt,
3. használ-e piros tintát a főünnepek jelölésére,
4. az év 365 napjából hány napon tünteti föl a szentek névünnepét
vagy más egyházi ünnepet,
5. hány vigíliát illetve oktávát jelöl,
6. hányszor jelöli a szentek névünnepe mellett a szentek titulusát, illet
ve hányszor tartalmaz az ünnep neve mellett pontosabb körülírást
(pl. a Boldogasszony mellett hogy Gyertyaszentelő, Gyümölcsoltó
stb.).
A „csízióság" jegyei a Nagydisznódi Csízió alapján:
7. az ünnepek helyét az jelzi-e, hogy kezdő szótagjuk hányadik az
adott hónapnak szentelt szakaszban,
8. az ünnepek helyének pontos jelölése érdekében sokszor töredékes az
ünnep neve, néhány szótagot elhagytak belőle,
9. az ünnepek helyének pontos jelölése érdekében töltelékszótagok ke
rültek a szövegbe.
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Az összevetés eredményét az 1. ábra mutatja, a továbbiakban ehhez
szeretnék néhány megjegyzést tűzni. A grafikon az alatta lévő táblázat szá
zalékarányai alapján készült. Amint ez az ábrán is látszik, abban az esetben,
ha a kérdésekre csak igen vagy nem válaszokat lehet adni, az igent 100, a
nemet 0%-nak vettem. A 4., illetve 5. szemponttal kapcsolatban azt a ki
egészítést kell azonban tenni, hogy mivel a négy összehasonlított naptár kö
zül csak a Müncheni Kódexnek ismert a teljes anyaga, a többi naptár hiá
nyosan maradt fenn, a jelölt ünnepek, illetve vigíliák és oktávák számát il
letően 100%-nak nem 365-öt, hanem a meglévő hónapokban lévő napok
számát tekintettem. Ez a Winkler-Kódex esetében, amelyből a január és a
december hiányzik 303, a Batthyány-misekönyv esetében, amelynek májusi
és júniusi naptárlapja veszett el, 304 volt. A Bolognai Rovásnaptárból is
hiányzik ugyan néhány ünnep november végéről—december elejéről, de
ezek helyét üresen hagyták, így meglétükre következtetni lehet.
A grafikon és a táblázat azt mutatja, hogy a Bolognai Rovásnaptárra
egyik naptár-jegy sem jellemző, azt a minimális feltételt kivéve, hogy az
ünnepelt szent nevét tartalmazza. A pontosság kedvéért meg kell jegyezni,
hogy bár a táblázat 5. és 6. oszlopában, azaz a vigíliák, illetve titulusok
számát jelölő részben is 0 szerepel, a rovásnaptár is jelöl egy vigíliát, de
cember 24-ét, azaz karácsonyestét; és jelöl egy titulust is, az augusztus
20-i István ünnepen. Ezt a király szóval jelzi, azonban nem a szent neve
mellett, hanem helyette. Az 1—3., illetve az 5—6., vagyis minden, a csí
ziókhoz viszonyítva specifikus „naptársági" szempont szerint sokkal köze
lebb áll a rovásnaptár a csíziókhoz, mint a három korai latinbetűs nap
tárhoz.
Ugyanakkor, ha az utolsó három szempontot, a csíziókat jellemző tu
lajdonságokat vesszük figyelembe, akkor azt találjuk, hogy ezek sem jel
lemzőek a Bolognai Rovásnaptárra. A rovásnaptár az ünnepek helyét, tehát
hogy egy-egy ünnep a hónapnak melyik napjára esik, nem az ünnep kezdő
szótagjának elhelyezésével jelöli. Az ünnepek egymás közötti távolságának
jelzésére az ünnep fölött vonalkákat használtak, pontosabban, ha a rovásbotra gondolunk, akkor helyesebb ezeket — a szó eredeti értelmében — ro
vatoknak, rovátkáknak nevezni. Minden ünnep fölé annyi vonalat róttak,
ahány napra tőle a következő ünnep esett.
De nemcsak a 7., hanem a 8. és a 9. szempontból sem nevezhetjük csí
ziónak a vizsgált emléket. Ezzel a kijelentéssel szemben ellenvetésként föl
hozható, hogy — mint korábban már említettem — a rovásnaptár néhány
egységével kapcsolatban fölmerülhet a gyanú, hogy ezek töredéknevek, és
hogy ez a tény esetleg egy csízióból alakítás nyomait őrizné. Ezek az egysé
gek a következők: az István név a rovásnaptárban háromszor szerepel, min
dig csak egy < s > és egy < t > betű reprezentálja a nevet. A bódog
asszony szó hétszer fordul elő, mindig csak öt betűvel, a <bogsn' > jelsor
ral írva. Ezen kívül hiányzik a rovásnaptárban a Szilveszter névnek, amely
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a rovásnaptárban Sülester alakváltozatban olvasható, a harmadik szótagja.
Érdemes tehát ezeket az egységeket tüzetesebben megvizsgálni, annál is in
kább, mert föltűnő, hogy csak három egységgel kapcsolatban merülhet föl a
tudatos töredékesség gyanúja — ez egy csízióban nagyon kevés lenne.
A székely rovásírásnak ebben a korai szakaszában az természetes,
hogy a magánhangzók jeleit csak bizonyos szabályosságoknak megfelelően,
nem mindig írták ki.11 Ugyanígy szabályos, hogy a geminált mássalhangzó
kat egyetlen és nem megkettőzött betűvel jelölik — mint például a Boldog
asszony szóban. Ezek a jelölési sajátosságok tehát nem szorulnak külön ma
gyarázatra. Ami viszont igen, mint ez a 2. ábrán is látszik, hogy a Szilvesz
ter név végéről hiányzik az < r > betű. Mivel ez az év utolsó napját jelöli,
vagy csak egyetlen szótagnak kellene itt állnia, vagy akár mindhárom is itt
lehetne: az egy szótagos rövidítésnek nem lett volna értelme. Valószínűleg
egyszerű másolási hiba következtében hiányzik tehát a név utolsó betűje.
Valamivel bonyolultabb a magyarázata a másik két tévesztésnek. A té
vedés oka mindkét esetben egy-egy rosszul másolt ligatúra. A székely ro
vásírásnak talán legjellemzőbb tulajdonsága, hogy amennyiben erre lehető
ség van, az egymás mellett álló betűket egy jellé vonja össze. A rovó
ügyességén múlott, hogy hol ismerte föl az összevonás lehetőségét, olykor,
hogy bravúros rovóképességeiket megmutassák, még az írás kommunikatív
funkcióját is veszélyeztették. Erre két példát is találunk a rovásnaptárban,
ezeket a melléklet 3. ábrája mutatja, az egyiket az Antal, a másikat az Al
bert névben. Úgy gondolom, az István írásmódja is ebbe a sorba tartozik.
A név Están alakváltozatban olvasható a rovásnaptárban (2. ábra), ennek le
jegyzésére csak az <s)> és < t > betűt alkalmazták, valószínűleg azért,
mert a < t > jelébe, különösen ha ligatúrában áll az < s > betűvel, beleért
hető az < n > jele.
Nem ilyen mértékben, de mégis szabálytalan az a ligatúra, amelyet a
Boldogasszony szóban létrehoztak. Szabályosan nem lehetne összevonni két
mássalhangzójelet, amelyek közé magánhangzót kell olvasni, ez azonban
mégis előfordul egy-két esetben a rovásnaptárban is. A szóban a < d > és a
< g > betűt vonták össze, az eredmény alig különbözik az egyszerű < g >
jeltől. Ez a kis különbség az, amit nem vettek észre, amikor a szót lemásol
ták.
A csíziók harmadik jellegzetes tulajdonságának, annak, hogy töltelék
szavak és -szótagok lennének a szövegben, szintén nincs jele a rovásnaptár
ban.
Mivel a szótagszámlálásnak nem találjuk tehát nyomát a rovásnaptár
ban, strukturálisan naptárnak kell tekintenünk, funkcióját tekintve viszont
csak azt a minimális emlékeztető szerepet tölthette be, mint a csíziók. En
nek okát lehetne keresni abban, hogy egy nagyon nagy mértékben leegysze
rűsített naptárról másolták. Van azonban egy másik lehetőség is, és ez tűnik
valószínűbbnek.
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A rovásnaptár mintája nem szükségszerűen volt maga is olyan szűksza
vú, csak a minimális követelményeknek eleget tevő, mint a rovásnaptár. Az
egyszerűsítést az írás technikája követelte meg. A törekvés, hogy minél ke
vesebb helyet használjanak, és minél kevesebb vonalat kényszerüljenek a
fába vésni, a rovásnaptárban ezen kívül is hagyott nyomot. A hellyel és
munkával való takarékoskodás különben is a székely rovásírás jellemzője:
ezért jött létre a ligatúrák rendszere, és ezért tarthatta meg az írás viszony
lag sokáig azt a tulajdonságát — amelyet különben valószínűleg előképétől
örökölt —, hogy a magánhangzókat csak akkor írta pléne, ha hosszú hangot
jelöltek vagy szó végén álltak, illetve hogy a hosszú mássalhangzókat is
csak egyetlen jellel jelölte. Ezt egészítették ki a rovásnaptárban még néhány
helykímélő megoldással. Ide tartozik, hogy a szentek neve mellől nemcsak
titulusuk hiányzik, hanem a szent előtag is; hogy azokon a napokon, ame
lyekre két, együtt ünnepelt szent neve esik, általában csak az első nevét
írták ki (pl. a Fábián és Sebestyén párosból csak a Fábiánt; hogy Mária
Magdolna nevének szintén csak első elemét írja ki — fölhasználva, hogy
így sem téveszthető össze Szűz Mária egyik ünnepével sem, mert azokat a
rovásnaptár következetesen a Boldogasszony szóval jelöli, a rövidség ked
véért elhagyva mellőle minden körülírást (a Winkler-Kódex és a Batthyánymisekönyv naptára egyébként szintén a Boldogasszony megjelölést használ
ja, de mindig a kellő pontosítással); hogy a tizenegyezer szűz kifejezés he
lyett csak a szentek reprezentánsát, Orsolyát nevezi meg; hogy az Úr színe
változása ünnepnevet a rövidebb Úrszíne alakban tünteti föl. És ezért
jelölte egy, teljesen egyértelmű esetben, csak a titulus az ünnepet: Szt.
István augusztus 20-i emléknapjánál fontosnak tartották a titulust, a királyt
is föltüntetni, hogy megkülönböztessék Szt. István protomártír ünnepétől —
az egyszerűsítésnek is eleget téve azonban itt magát a nevet hagyták el.
Ez a föltűnő fukarkodás a hellyel és a munkával némi segítséget nyújt
a rovásnaptár funkciójával kapcsolatos első kérdés megválaszolásában. Em
lékeztetőül: az egyik kérdés az volt, hogy miért rovásírással írták ezt a nap
tárt. Erre két lehetséges válasz adható, attól függően, hogy milyen álláspon
tot foglalunk el a székely rovásírás történetét illetően. Az egyik — az általá
nosan elterjedt — álláspont szerint a 15. században, sőt még később is, nor
málisnak nevezhető a székely rovásírás használata, még akkor is, ha ez a
Használat nem volt különösebben kiterjedt. A másik vélemény szerint ek
korra tehető a székely rovásírás egyik reneszánsza, ekkor élesztették újjá
tudós emberek, akiknek fölkeltette figyelmét a jól ismert latintól eltérő, el
lenben a héberhez — legalábbis az írás irányát tekintve — hasonlító írás. Ez
utóbbi véleménynek további két leágazása ismeretes, az egyik szerint való
ban újjáélesztés történt, tehát korábban természetesen is használták ezt az
írást (Róna-Tas 1985—86). Mások szerint viszont a székely rovásírást nem
átalakították vagy kifejlesztették egy korábbi, folyamatosan használt írás
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rendszerből, hanem egy jóval korábban létezett írás alapján alakították ki,
saját előzmények, belső történet nélkül (Püspöki Nagy 1984). Az első állás
pont, tehát hogy a 15. században még föllelhető az írás természetes haszná
lata, a második álláspontnak csak az egyik ágát zárja ki, hiszen létezhetett
egyszerre természetes használat és tudós fölélesztés, ha ennek a fölélesztésnek éppen a természetes használat volt az alapja. A rovásnaptár legjellegze
tesebb vonásai, a szűkszavúság, a minél jobb helykihasználásra való törek
vés együtt azzal, hogy ez a székely rovásírás egyetlen emléke, amelyben
még valami szabályosság figyelhető meg a magánhangzók jelölésében, vala
mint a ligatürák nagy száma azt valószínűsítik, hogy a rovásnaptárt nem
„újjáélesztők", hanem az írás hagyományait jól ismerő emberek készítették.
Ez egyben megerősíti azt a föltételezést, hogy a rovásbot készítésének korá
ban a székely rovásírás még nem számított kuriózumnak.
A második kérdésre, hogy milyen célokra használták ezt a naptárt, ez
zel összeillő választ adhatunk: a rovásnaptár nem volt alkalmas arra, hogy
egyszerű emlékeztetőnél több legyen, az még csak föl sem merülhet, hogy
egyházi célokra használták. Vagy azokat szolgálta tehát, akiknek mellette
egy másik, latin betűs — akár magyar, akár latin nyelvű — naptár is ren
delkezésére állt, amelyből a rovásnaptárból hiányzó ismereteket pótolhat
ták, vagy azok, akiknek nem is volt szükségük több információra, mint
amit a rovásnaptár nyújtott. A magyar művelődéstörténet szempontjából e
két alternatívának megfelelően két lehetséges adalékkal szolgál a Bolognai
Rovásemlék naptára. Amennyiben szerzetesek használták, egyértelműen jel
zi, hogy az eredetileg idegen eredetű szerzetesi kultúra egy jellegzetesen
magyar elemmel, a rovásírás használatával gazdagodott. Amennyiben pász
torok voltak a rovásnaptár készítői és használói, a rovásnaptár arra példa,
hogy az eredetileg latin—keresztény kultúrához tartozó elemek magyar,
még pontosabban ebben az esetben székely világi használatba kerültek.
Jegyzetek
1 Legutóbb Nyíri Antal adta ki 1971-ben, 1466-ból, esetleg valamivel korábbról szárma
zik, vö. Szily 1903.
2 Az emléket többször is kiadták, legutóbb Pusztai István (1988). A naptár anyakódexe
1506-ból származik, de mivel ebben az évben a vasárnapi betű nem a naptárban megje
lölt A volt, hanem a D., a naptár valamivel korábbi, illetve néhány évvel későbbi lehet,
vö. Pusztai 1988, 24.
3 1895-ben adta ki Zolnai Gyula. A naptárt Zolnai 1489-re datálja.
4 Az emléket először Sebestyén adta ki 1915-ben, majd Forrai Sándor foglalkozott vele
részletesebben (1985), az ő kiadása azonban gyengébb minőségű, mint a Sebestyéné.
Legutóbbi kiadása 1991-ben jelent meg (Sándor 1991).
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5 Marsigli életrajzát Beliczay Jónás fordította magyarra (1881); műveinek katalógusát Frati
készítette el (1928). Magyar vonatkozású műveit Veress Endre ismertette (1906) ugyan
úgy, ahogy az olasz tudósról halálának 200. évfordulóján megjelent tanulmányokat is
(1930). Erdélyre vonatkozó kéziratait Gianola vette számba (1931). Legutóbb Herceg
Gyula írt Marsigli és Magyarország kapcsolatáról (1982).
6 Részletesebben Id. Sándor 1991.
7 Kiadása: Horváth 1921, 463—467.
8 A csíziót Melegdi kiadta 1918-ban, kiadását Szentjóbi javította ugyanabban az évben.
9 A csízió elnevezése Sziládynál Versbe szedett naptár (1877, 223—224, 381), de ő a
Peer-Kódex naptárát is így nevezi (1880, 367—368, 487—488). Melegdi viszont csak a
Peer-Kódex csízióját nevezi így (1918). Jakab Eleknél Nagy-Enyedi Töredék a XVI-ik
század elejéről (1881, 37—41), Szentjóbinál az Akadémiai Kódex csíziója (1918), Melegdinéi 15. század végi csízió (1918), Horváth Jánosnál szintén Versbe szedett naptár
(1918), Horváth Cyrillnél pedig a Thuróczi-Kódex csíziója (1921).
10 Művelődéstörténeti szempontból érdemes lenne összevetni a latin nyelvű naptár, illetve
csízió „ideált" a magyar nyelvűvel, úgy gondolom azonban, hogy ehhez egyrészt nagyon
kevés a rendelkezésünkre álló anyag, másrészt ennek az előadásnak a keretében nem is
lenne rá mód.
I I A székely rovásírás korai szakaszában a magánhangzókat csak akkor írták pléne, ha szó
végén álltak, vagy ha hosszúak voltak.
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1. ÁBRA

1 5 . SZÁZAD

VÉGI M A G Y A R N A P T Á R A K ÉS CSÍZIÓK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Müncheni Kódex

100

100

100

88

7

100

0

0

0

Winkler-Kódex

0

100

0

41

2

70

0

0

0

Batthyány-misekönyv

0

100

100

36

9

88

0

0

0

Bolognai Rovásnaptár

0

0

0

30

0

0

0

0

0

Nagydisznód! Csízió

0

0

0

25

0

12

100

100

100

Peer-Kódex Csíziója

0

0

0

32

0

8

100

100

100

Az X tengely és a táblázat számainak jelentése:
1. tartalmaz-e arany számot (igen = 100%)
2. tartalmaz-e vasárnapi betMt(igen =100%)
3. használ-e piros tintát afyiünnepekjelölésére (igen =100%)
4. az év hány napjára jelöl ünnepet (365 = 100%)
5. hány napon jelzi valamely ünnep vigíliáját illetve oktáváját (365 = 100%)
6. hányszor jelzi a szent titulusát (a jelölt ünnepek száma = 100%)
7. az ünnep kezd/xszótagja jelzi az ünnep helyét (igen =100%)
8. az ünnepnevek a 7. pontnak megfelel/ten lehetnek töredékesek (igen =100%)
9. a 7. pontnak megfeleljen fölösleges szótagokat is tartalmaz (igen =100%)
(A Winkler-Kódex és a Batthyány-misekönyv naptárából hiányzik két-két hónap, ezért ezek 3. és 4.
pontbeli értékének kiszámolásakor a 100% 303 illetve 304 volt.)
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<ät> vagy
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<bogsn'>
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3. ÁBRA
NÉV

OLVASATA

LIGATÚRA
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Albe(r)t

X

Antal

Antal

7k

A LIGATÚRÁT ALKOTÓ BETŰK

4<a> + A<1> + X <b> + y <t>
*)

<nt> + /K <1>

/

ANDRZEJ SIEROSZEWSKI

(Warszawa)

Benyovszky Móric — az irodalmi peregrináció példája
Az irodalmi peregrináció módfelett tág fogalom. Az irodalom ösvé
nyein motívumok, témák, eszmék vándorolnak, s rajtuk kívül emberalakok
is. Ez utóbbiak szép számmal akadnak, némelyek már réges-régen róják út
jaikat, példaként elég a Biblia alakjaira hivatkozni. Hogyan történt, hogy
jómagam a személyek irodalmi peregrinációjának példájaként Benyovszky
Móricot választottam?
Mindenekelőtt két okot szeretnék megemlíteni.
Az első ok lényege, hogy Benyovszky nem mindennapi peregrinus. Ki
emelkedik mások közül vándorlásának többdimenziós voltával. Mielőtt vé
gigvándorolt az irodalmon — méghozzá jónéhány nemzeti irodalmon —, sa
ját maga bejárta úgyszólván a fél világot. Életének vándorútja szülőhelyé
től, Verbótól indul Dél-Lengyelországon át, majd a szibériai száműzöttek
hagyományos útvonalán, Tobolszkon és Jakutszkon keresztül halad egészen
Kamcsatkáig; később tengeri úton Ázsia keleti partjai mentén Franciaor
szágba és Madagaszkárra vezet, majd az amerikai epizódot követően egy
madagaszkári harcmezőn, halálával zárul le. Tömérdek kalandját leírva Be
nyovszky mutatós önlegendát alkotott, s csak ezután lépett az irodalom ös
vényeire, melyeken mindmáig vándorol. Nem sok vándor dicsekedhet a for
mák, szerepek és összefüggések övéhez hasonlatos gazdagságával.
A második ok: a vándorút kiindulópontja, melynek jelentőségét szá
munkra, a Hungarológiai Kongresszus résztvevői számára nem kell bőveb
ben részletezni. Benyovszky Móric 1746-ben Mária Terézia alattvalójaként
született Verbón, s az európai irodalomba vezető útja itt, Közép-KeletEurópában kezdődött. Európának ebből a részéből nem sokan akadtak olya
nok, akik az európai szépirodalom hőseivé léptek elő, ráadásul olyan
hosszú időre.
Benyovszky Móric számos arca közül — közöttük az 1746-tól 1786-ig
élt történelmi személy, az általa alkotott önlegenda hőse, majd irodalmi
alak — megítélésem szerint az utóbbi érdemli meg a legtöbb figyelmet.
Mielőtt azonban ismertetésére rátérnék, felidézem a legfontosabb tényeket,
melyek ismerete nélkül hősünk idő- és térbeli peregrinációja érthetetlen
maradna.
A világ az 1790-ben Londonban kiadott Emlékiratokból1 szerzett tudo
mást Benyovszkyról; könyve Európa-szerte hatalmas népszerűségre tett
szert.2 Az Emlékiratok tehetséges szerzőről tanúskodó, hallatlanul színpom
pás és szuggesztív mű, amely az olvasót a kalandok rendkívüliségével és az
idegen tájakra vonatkozó bőséges ismeretanyaggal vonzotta. A XVIII. szá
zad vége felé legdivatosabb és legszívesebben olvasott műfajok és válfajok
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ötvöződnek itt eggyé: az útleírás és a Daniel Defoe-tól eredő robinzonád.
Benyovszky a különböző országokról szóló tárgyilagos útibeszámolót több
cselekményvonalú irodalmi alkotással elegyíti, ahol a legfontosabb szerepet
a szerelmi motívum és a lelkiismereti dráma játssza, melyek a szabadsággal
és Szibériával kapcsolatos tematikába ágyazódnak.
A pompásan megírt Emlékiratokban a szerző hivatkozik magas születé
sére („gróf (. . .), a Magyar és a Lengyel Királyság mágnása"3), egész
Európára kiterjedő nagyszerű összeköttetéseire, átlagon felüli személyes tu
lajdonságaira, szíve és jelleme megragadó vonásaira (kiváló katona, rettent
hetetlen felfedező, rugalmas szervező és okos gyarmatosító). Különösen ha
tásos az Emlékiratokban a szibériai száműzetés képe, a kamcsatkai győzel
mes lázadás irányítása, a hajóút innen egészen Franciaországig, Madagasz
kár gyarmatosítása a franciák számára, s a bennszülöttek által császárrá
(Ampanszakabe) történő megválasztása.
Manapság, a főként francia, angol, orosz, német, magyar és lengyel
kutatók munkáinak4 fényében tudjuk, hogy az imént idézett önarckép nagy
részt a fantázia műve. Tudjuk, hogy Benyovszky nem származott mágnás
családból (a grófi címet csak 1778-ban nyerte el), hogy nem volt sem ma
gyar, sem lengyel, hanem szlovák származású magyar nemes, aki egyéb
ként nemzeti hovatartozásának nem tulajdonított nagyobb jelentőséget; be
számolóit, ha volt is bennük valami igazság, általában jókora tódításokkal
fűszerezte. Állításával ellentétben Benyovszky nem volt a lengyel bari kon
föderáció egyik vezetője, majd Madagaszkár császára, a kamcsatkai
lázadást nehéz lenne nagyszabású szabadságtörekvésként jellemezni, s a
bolserecki cári „kormányzó" leánya, Afanázia iránti romantikus szerelme is
képzeletének szüleménye, éppúgy, mint ismeretlen földrészek felfedezése.
Leon Orlowski találó szavaival Benyovszky „egész életében nagy dol
gokból még nagyobbakat csinált. Fantáziájában és képzelőerejében rejlik
gyöngesége és ereje egyaránt, mert nem lett volna az, aki volt, ha nem kép
zelte volna el, hogy az volt, aki nem volt".5
Az Emlékiratokban rögzített és a kutatók részéről rekonstruált arculat
tól homlokegyenest eltér Benyovszky irodalmi portréja. Szélsőséges pólu
sain olyannyira különbözik az eredeti mintától, hogy azt hihetnők, két kü
lönböző személlyel van dolgunk. Ezt mindenekelőtt a szépirodalomban ki
alakult hős lélekrajza, az Emlékiratokból átvett — majd a kutatók által meg
kérdőjelezett — beszámolókra támaszkodó, következetes heroikus interpre
táció magyarázza.
Benyovszky irodalmi arcképe időben és térben egyaránt terjedelmes.
Posztumusz irodalmi peregrinációja — s itt kizárólag a szépirodalomra gon
dolok — 1792-ben, Christian August Vulpius névtelenül kiadott drámájával
kezdődik, s 1955-ig, Rónaszegi Miklós regényéig ível. Benyovszky Móric
posztumusz vándorlását még nem tekinthetjük lezártnak, minthogy alakja
továbbra is foglalkoztatja a kutatókat, írókat és olvasókat, amit bizonyíta-
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nak a róla szóló szépirodalmi művek új kiadásai és az egyre újabb tudomá
nyos és ismeretterjesztő publikációk.6
Amint maga Benyovszky sem kötődött egyetlen nemzethez sem — hol
lengyelnek, hol magyarnak tünteti fel magát, sőt egy alkalommal holland
kapitányként mutatkozik be —, halála után is túllépett az egyetlen nemzeti
irodalom határain. Irodalmi arculata angol, francia, lengyel, magyar, né
met, olasz, orosz és szlovák művekből bontakozik ki. Mi több, ezek a mű
vek nemcsak különböző irodalmakat, hanem különböző korszakokat is kép
viselnek, kezdve a felvilágosodástól a romantikán, naturalizmuson és mo
dernizmuson át egészen a mai alkotásokig.
Ezt az irodalmi peregrinációt végül műfajelméleti keresztmetszetben is
szemügyre kell vennünk. Ugyanaz a Benyovszky alakította a főszerepeket a
különféle drámákban, regényekben (a történelmi regénytől a kalandregé
nyen át egészen az ifjúsági regényig), költői művekben (a poémától a költői
elbeszélésen át egészen a balladáig), irodalmi köntösbe öltöztetett életraj
zokban, sőt operalibrettókban is.
Benyovszky irodalmi portréja rendkívül gazdag elemekben és nézőpon
tokban, amelyeket csak egy valami: a következetes heroizáló koncepció
kapcsol össze. E koncepció keretein belül azonban Benyovszky, az irodalmi
alak, eszméktől nem ritkán ellentétes eszmékig vándorol, különböző eszmé
nyeket, vagy egyenesen politikai programokat szolgál. Igen érzékletes pél
dája a sokhelyű és sokdimenziójú irodalmi vándorlásnak.
E széleskörű értelmezési lehetőségeket az írók számára Benyovszky
emlékiratai teremtették meg. Szerzője éppúgy lehetett romantikus lovagi
eposz hőse, aki mindenek fölé a szabadságot és a becsületet helyezi; rettent
hetetlen hajós, aki örvénylő tajtékok közepette járja be az ismeretlen tenge
reket; a civilizáció úttörője az egzotikus, vad népek között; kalandor, akit
az élményhajhászás űz a világban; a zsarnokság elleni harcáért száműzetés
re ítélt katona; végül az önnön lelkiismeretével tragikus konfliktusba bo
nyolódott ember. Benyovszky önlegendája teli volt rejtélyes utalásokkal,
hézagokkal, amelyeket minden író tetszés szerint, elképzelésének megfele
lően tölthetett ki, kutathatta a cselekvés mozgatórugóit, kiegészíthette a
pszichológiai motivációt, kibontakoztathatta a csak alig felvázolt cselek
ményszálakat.
Mint már említettem, Benyovszky Móric irodalmi vándorlása már a
XVIII. század végén, úgyszólván nyomban az Emlékiratok megjelenése után
megkezdődött. A róla szóló, szinte egyidőben megjelent két mű szerzői
Christian August Vulpius és August Kotzebue német drámaírók voltak.7 Fi
gyelmüket elsősorban a kamcsatkai konfliktus erkölcsi aspektusa kötötte le.
Benyovszky, akit a cárizmus elleni harcban való részvételéért száműzetéssel
büntettek, s aki a távoli Szepességben hagyta nemrégiben elvett feleségét,
végül akit elvarázsolt a fiatal Afanázia bája, kinek kegyeit nem utasíthatta
vissza, már az előkészített lázadás javát tekintve sem — egyenesen a drámai
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hős modelljeként kínálkozott. Vulpius drámája lényegében a konfliktusnak
erre a dimenziójára korlátozódik, Kotzebue azonban a képet a személyes
szabadságért, mindennemű leigázás ellen küzdő hős arculatával bővíti.
Ugyancsak a kamcsatkai epizódra épül Alexandre Duval librettója FrangoisAdrien Boieldieu Béniowski ou les exilés du Kamchattkcß című operájához
— Párizsban 1800-ban mutatták be —, amelynek cselekménye az árulás,
féltékenység és bosszú körül szövődik.
Teljesen másképp nyúlt Benyovszky emlékirataihoz Gvadányi József,
aki Rontó Pálnak egy Magyar lovas Köz-Katonának és Gróf Benyovszki
Móritznak életek. . . 9 című művében leírta hősünk úgyszólván egész életét,
kezdve a lengyel epizódon, egészen madagaszkári haláláig. Lehetővé tette
ezt az általa választott műfaj: a költői elbeszélés, ám a forma megválasztása
az elfogadott koncepció következménye volt. Gvadányi művében a legfon
tosabb a mese, a cselekmény, a kalandok, amelyeket a magyar dámák oku
lásáért és szórakoztatásáért írt le. A Gvadányi megrajzolta Benyovszky-alak
mindenekelőtt hagyománytisztelő, hazaszerető magyar nemes, aki ha lojális
is a Habsburgok iránt, messze földön híressé tette saját — természetesen
magyar — népét. Gvadányi erről különösen nyíltan szól, amikor megindo
kolja, miért választotta elbeszélése hőséül Rontó Pált és Benyovszkyt:
„(. . .) azért határoztam meg dolgaiknak kiadását magamba, mivel Hazánk
fiai voltak; (. . .) hadd lássa tehát a Világ, hogy Hazánk is nemez oly jeles
férfiakat, amelyeknek viselt dolgai sokkal nagyobbak, jelesebbek, mint más
ezer idegeneké".10
A romantikus szerzőket Benyovszky históriájában elsősorban két motí
vum érdekelte: az első, amely érzelmi síkon játszódik (az Afanázia iránti
szerelem), s a második, melynek gyújtópontjában a szabadságküzdelem áll.
Walter S. Landor angol költő Benyovszkyt és Afanáziát tette meg Imagi
nary Conversations of Literary Men and Statesmen című műve egyik részé
nek11 hőseivé: itt a romantikus szerelmespár érzelme minden akadályt elsö
pör. Rudolf Köffmger librettójában Doppler Ferenc Benyovszky vagy a
kamtsatkai száműzöttek12 című operájához azonban előtérbe kerülnek a sza
badságmotívumok, sőt, a szerző szinte felhívást intéz hallgatóihoz, hogy ra
gadjanak fegyvert a zsarnok ellen. Benyovszky itt kimagasló vezérként és
szilárd jellemként szerepel; ha figyelembe vesszük a pesti ősbemutató idejét
(1847 vége), az opera mondandója nyilvánvalóvá válik. Hasonlóképpen po
litikai szerepet töltött be Pietro Generali melodrámája Gaetano Rosi szöve
gével:13 ennek bemutatóját 1831-ben tartották Velencében. A mű Benyov
szkyt olyan lengyel emberként ábrázolja, aki a cárizmus elleni harcban er
kölcsi győzelmet arat; így a novemberi felkelés idején a lengyel ügy eszmé
nyi „nagykövete" volt Európában.
Benyovszky irodalmi vándorlásainak térképén különleges helyet foglal
el Juliusz Stowacki Béniowski14 című poémája, amely egyébként a legkivá
lóbb alkotás a Benyovszky alakjához kapcsolódó irodalomban. Slowacki
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célja — más esetekkel ellentétben — nem Benyovszky sorsának irodalmi
feldolgozása volt. Stowacki olyan poémát kívánt írni, amely biztosítja szá
mára az első helyet a lengyel irodalom pódiumán, s a Mickiewicz feletti
győzelmet a „lelkek kormányzásáért" folyó versengésben. Slowacki válasz
tása Benyovszkyra esett, mert rendkívüli figura volt, s szándékosan formált
belőle mindennapi alakot, ily módon szállva perbe a kiemelkedő egyéniség
romantikus felfogásával. Az Emlékiratokból ismert alakon a lengyel költő
három műveletet hajtott végre: deheroizálta, társadalmi síkon degradálta,
végül polonizálta. Érdekes, hogy csupán e harmadik művelet eredménye
gyökeresedett meg a lengyelek nemzeti tudatában, akik éppen Slowacki ha
tása alatt ismerték el Benyovszkyt lengyelnek.
A romantikus (vagy inkább posztromantikus) irodalomhoz tartozik
még Jókai Mórnak Benyovszkyról írt kétkötetes könyve,15 amely az életrajz
és a regény határán áll. A magyar regényíró, aki honfitársának tekintette
Benyovszkyt, romantikus hőst kreált belőle, akinek sorsát a végzetes erejű,
megtörhetetlen szabadságszeretet határozza meg. Jókai Benyovszkyja ritka
egyéniség, akit környezete nem ért meg, s akit a szenvedélyek vihara tép.
Luise Mühlbach német írónő érzelgős regényében16 azonban Benyovszky
nemeslelkű mágnás, akire szintén ránehezedik a fátum, de ebben az esetben
az apai akarattal való szembefordulás, a családi átok üldözi egész életében s
teszi tragikus alakká. Ezt követően Radó Vilmos ifjúsági regényében Be
nyovszky erkölcsi kristály-monolit, kiemelkedő nemzeti hős, „lángszellemű
férfiú, akinek tetterejét és törhetetlen akaratát a sok viszontagság és szenve
dés még jobban megacélozta".17 A szerző az Emlékiratok kalandos cselek
ményét a fiatal olvasók számára éppoly vonzónak, mint tanulságosnak ítél
te.
A XX. század elején Benyovszky egyedül a lengyel irodalom függet
lenségi áramlatához tartozó művekben lépett fel, kezdetben mint csupán a
haza felszabadításáról ábrándozó hős (Antoni Lange: Duma o Maurycym
Beniowskim, Tadeusz Hiz: Polonia című poémája18), később pedig a felsza
badulást tettekkel elősegítő ember, a független állam vezérének és szervező
jének mintaképe. Ez utóbbi tulajdonságokat hősünk mindenekelőtt Wactaw
Sieroszewski kétrészes, Beniowski és Ocean19 című regényében testesíti
meg. Az író száz évvel Benyovszky Móric után hasonló utat tett meg száműzöttként Szibériába. Sieroszewski regényében Benyovszky első ízben jele
nik meg a független állam rátermett szervezőjeként, aminek Lengyelország
ban ekkor, az első világháború idején, érthető kicsengése volt.
A két világháború közötti időszakban Benyovszkyval négy (szovjet,
francia, szlovák és német) regény20 és egy (lengyel) dráma21 foglalkozott.
Szemlélődésünkben álljunk meg egy pillanatra Nyikolaj G. Szmirnov Goszudarsztvo szolnca és Jozo Niznánsky Dobrodruzstvá Mórica Behovského
című regényénél. Az utóbbi műben jelenik meg Benyovszky első ízben
szlovák, felvilágosult nemesként, aki Madagaszkár lakosságát megajándé-
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kozza a civilizáció jótéteményeivel. Szmirnov azonban a valóságtól teljesen
elrugaszkodott Benyovszky-portrét festett. Művében hősünket a gyarmati
népek fel szabad ftási harcának vezéreként ábrázolja, aki úgyszólván a kom
munizmus „napállamának", az örök boldogság korszakának előfutára. Ha
ezt a hőskoncepciót összevetjük Wíadyslaw Smólskiéval, aki a Piesn o Beniowskim (Narodziny wodza) című drámájában a jó és a rossz misztikus
harcára szolgáltat vele példát, akkor szembeötlő, mennyire eltérő célokat
szolgálhat — s a mi esetünkben szolgált — ugyanaz az alak, a
szükségletektől és körülményektől függően.
A második világháború éveiben három magyar író (Pados Pál, Bevall
Tibor, Barsi Ödön)22 Benyovszkyban elsősorban a rettenthetetlen magyar
katonát, a becsületet mindenek fölé helyező hazafit rajzolta meg. Művészi
szempontból értéktelen regényeiknek a megjelenés idején, 1940—43-ban
egyértelmű politikai kicsengése volt. Tökéletesen eltérő áramlathoz tartozik
a mindössze tizenegynéhány évvel később, de teljesen más helyzetben kelet
kezett mű, Rónaszegi Miklós regénye,23 ahol Benyovszky jóllehet csak köz
nemes, de korához viszonyítva módfelett demokratikus meggyőződést kép
visel, támogatja a parasztság felszabadítási harcát és arra törekszik, hogy
Madagaszkár lakosságát kiemelje a rabszolgasorból.
Benyovszky Móric immár közel kétszáz esztendeje tartó vándorlását az
irodalmi térben és időben a fentiekben — érthető okokból — csupán vázla
tosan ismertethettem. De még így is meghökkentő azoknak a szerepeknek
és funkcióknak sokasága, amelyeknek hősünk — az időtől és helytől füg
gően — szolgált. Befejezésül tegyük hozzá: minden arra mutat, hogy Be
nyovszky Móric irodalmi léte még nem fejeződött be; hogy megjelenhet
még újabb kosztümben, teljesen új eszme hirdetőjeként, az eddigiektől elté
rő programok szószólójaként.
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SZABÓ FERENC (Gyula)

Az első világháború hatása a népi életszemléletre

A katonáskodás, a háború, a hadifogság mindig magában hordozta a
világlátás, az idegen tájakkal és emberekkel való megismerkedés kényszeré
ből fakadó lehetőségét. A magyarok számára a napóleoni háborúk és a po
rosz—osztrák háború szűkebb kört érintő megpróbáltatásai után az első
nagy világégés hozta meg az egyáltalán nem kívánt, de a hadra fogható fér
finép zömét kikerülhetetlenül „kitüntető" alkalmat. Az első modern tömegháború hatásának és következményeinek sokkoló erejét nem mérlegelhetjük
az 1939—1945 közötti borzalmak ismeretében. Emlékeztetnünk kell arra,
hogy kevés híján félszázados háború nélküli időszak (1866—1914) és a
Bosznia-Hercegovina okkupálásától a Balkán-háborúkig terjedő, három és
fél évtizedes délkelet-európai nyugalom után robbant ki a nagyhatalmi erő
viszonyok diktálta összecsapás. A századforduló utáni nagy érdekfeszültsé
gek többször felidézték a fegyveres konfliktusok közvetlen veszélyét, de a
mind törékenyebb békét sikerült megőrizni. A ferencjózsefi Magyarorszá
gon élő magyarok és nem magyarok gondolatvilágában a mindent átfogó tö
megháború még ismeretlen fogalom volt, a katonáskodást és a háború való
ságát alapjában véve nem kapcsolták össze. Senki sem gondolt arra, hogy
az 1914. július 28-án kezdődött háború a harctereken küzdők közül életben
maradottak és hadifogságba kerültek számára az 1918 őszi fegyverletétel
után még nemegyszer három—négy esztendőre terjedő, nyomorúságos tá
vollétet ad a sors. Mire a szibériai foglyok hazatértek, a falevelek éppen ki
lencszer lehullottak. . .
A frontkatonák, a közülük fogságba kerültek számarányuk és életszem
léleti, életviteli normáik tekintetében egyaránt, nagy többségükben — az or
szág korabeli gazdasági-társadalmi struktúráját tükrözve — az agrárnépes
ség földnélküli, töredékföldes és kisgazda rétegeiből öltöztek mundérba.
Azt az értékrendet, azt a népi közösségi műveltséget vitték magukkal, ame
lyet a behívás előtti körülményeik között, a családi körben, az egyházi élet
ben, az iskolázás során, a paraszti gazdálkodásban, a falusi-mezővárosi ple
bejus politizálás keretei között megszereztek. Ebben a műveltségben — vi
dékenként eltérő mértékben és tartalmi jellegzetességekkel — már jelen vol
tak a polgári vagy polgárosult igények és ismeretek is, a jellegadó, a mér
tékadó azonban a paraszti tradíció követelménye volt. A paraszti társada
lomnak a települési önkormányzatokban, az egyházközségekben, a gazdál
kodási rendben is megalapozott közösségi értékeit kifejező kötöttségek, mo
rális normák számos esetben ellentétesek voltak a hadsereg, a centralizáció
ra törekvő államhatalom, a kivételezésre hajló helyi igazgatás szellemével
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és mind kíméletlenebb gyakorlatával. Közismert, hogy a népi jogszemlélet
sohasem került harmóniába a tételes jogi szabályozással. A „csukaszürké
be" kényszerített földművelő a társadalmi csoportok és a békeidőben elért
politizálási tapasztalatok szerint kialakult igazságérzetével és viselkedési
normáival, habitusával került bele a háborús gépezet számára alig áttekint
hető hálózatába. A közvetlen közös és személyes élmények, a bánásmód, az
ellátás, különösen pedig a legénység és a parancsnoki skála látható fokain
mozgó „urak" magatartása döntötte el, hogy a közkatona népfi belenyug
vással (esetleg ambíciókkal előléptetés, kitüntetés iránt) követte a katonai
„rendet" és visszaszorította magával hozott normáit, vagy csak látszólag,
szerepjátszó módon azonosult katona mivolta előírásaival, s ahol lehetősége
nyílt (vagy a kényszer hajtotta rá vagy az előnyszerzés ösztönözte), ott a sa
ját életszemléletéhez igazodott, vagy pedig elszakadt a morális kötöttségek
től is, a szabályzatoktól is. A fegyverben álló katona magatartását nagy
mértékben befolyásolta a hátországi helyzet függvényeként családjának szo
ciális állapota, a drasztikus közellátási intézkedések, a sokféle otthoni élősködés, a korrupció elhatalmasodása. A gazdálkodási érdekekre hivatkozva
vagy jó pénzért elérhető felmentések, tartós szabadságolások tömegessége
különösen belegázolt a frontszolgálatot teljesítők igazságérzetébe. A harcté
ri veszélyek és nélkülözések, megaláztatások és megkülönböztetések súlyát
a békeidőkre gondoló parasztkatonák előtt a családi gazdaság, a létalap
tönkremenésének, elvesztésének jogos félelme is növelte. A férfikéz nélkül
maradt parasztgazdaságok termelése visszaesett, adóssága növekedett. A
hadvezetőség az átmeneti megnyugvást elősegítő aratási szabadságok enge
délyezését is kénytelen volt visszafogni.
A bakaruhába öltöztetett parasztnép vagy városi kisember a hivatalos
kampányok, az újságok, a zajos demonstrációk, a katonai erőfitogtatások
(köztük a technikai bemutatónak beillő hadgyakorlatok) bűvöletéből érke
zett a hadseregbe. A „közös" (K. u. K.) és a magyar „honvéd" egységek
ben egyaránt nagyarányú, de differenciálás nélküli háborús propagandát
folytattak, egyre inkább fogyatkozó sikerrel. A „közkatonaság" körében
csodálatot és megbecsülést keltettek a háborús hőstettek, az újabb haditech
nikát felhasználó bravúrok, hatottak a szövetséges németek katonaerényei
ről szóló, célzatos tudósítások is. A meglehetősen homályos és ellentmon
dásos „ellenségképet" a propagandának nem sikerült mélyebben meggyöke
reztetni. A nép nagy többsége a nagyurak hatalomvágyát látta a háború fő
okának, amelyben az egyszerű emberek csak eszközként számítanak. Az
„ellenséges nép" képzetét bizonyos mértékig a szerb komitácsik harcmódja,
a kárpáti orosz betörés és az erdélyi román betörés tudta elfogadtatni. A két
utóbbi esetében a magyar államterület honvédelmének kötelességtudata és a
támadók kíméletlen, zsákmányszerző viselkedésének elítélése találkozott,
megerősítve a közvetlen tapasztalatokkal.
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Sajátos, de a függetlenségi hagyományokkal és törekvésekkel jól ma
gyarázható jelenség, hogy a történeti Magyarország határain kívüli osztrák
tartományok védelméért folyó harcokban a frontkatonák és a lakosság mind
kevésbé érezte a honvédő — ez esetben a Monarchia egészét védelmező —
célkitűzést. A Habsburg-birodalom számos előnyének nem volt tudatában,
ugyanakkor elég jól számontartotta annak belső ellentmondásait, ellen
szenvvel viselte el a német vezényleti nyelvet, az osztrák—cseh származású
tisztikar mentalitását. Ezzel együtt a Monarchia közös ezredeinek
székvárosait tudatosan más nyelvi és népi környezetbe áthelyező háború
alatti rendszert katonák és civilek egyaránt elfogadták. Ennek jegyében
kerültek cseh ezredek az Alföldre, alföldi ezredek Csehországba. A
barátkozás a közös érdekek fonalán hamar kialakult. A lovagias elemeket
sem nélkülöző „fraternizálásnak" az orosz frontról ismerjük a legtöbb
példáját, s lengyel—ukrán—orosz térségből a lakossággal való
kapcsolatteremtésnek is. A szerbek iránti óvatos bizalmatlanságnak van
magyarázata, az olasz területeken kialakult távolságtartó magatartásnak
kevésbé. A Kárpátokon belül élő románok s a közülük származó katonák,
tisztek körében (akár „közösökről", akár honvédekről beszélünk) csak a
háború utolsó szakaszában mutatkozott érdemi szembefordulás, a saját
nemzeti érdekeik iránti nyíltabb vonzódás. Ugyanígy a cseheknél. A
magyar katonák és a parasztság tudtak róla, de nem tartották komolyabb
veszélynek. Igazából azzal sem számoltak, hogy a központi hatalmak
lesznek a háború vesztesei s a Monarchia széthull. A kapituláció utáni
felbomlás általánossá válása és gyorsasága az abban teljes mértékben részes
magyarokat is meglepte.
A háború második feléhez érkezve — a frontokon szerzett tapasztala
tok és a hátországi „civileket" sújtó terhek fogadtatásának tudati összegzé
seként — többnyire a felszín alatt, de 1917 őszén, 1918 elején már nyíltan
is, egyre inkább érvényüket vesztették a hatalmi fogantatású szabályozások
ban és a polgári érintkezésben rögzített, illetve elfogadott magatartási nor
mák. Az érvénytelenné válás tendenciáját az alárendeltség bármilyen formá
ja elleni csendes szembefordulás táplálta, s végső fokon ez rendítette meg
az államrendet, a hatalmat mikroszinten is. A háború elején még magasabb
ra értékelt magatartási és életvezetési pozitív összetevők — általában a ke
resztény követelmények, a gyengébbek kímélése és segítése, a lovagiasság,
a kölcsönös segítés, az emberi munka és szellemi teljesítmény elismerése és
védelme, az alapvető szabadságjogok érvényesítése — félreszorítása, negli
gálása, önkényes értelmezése, kijátszása jóformán az első puskalövéssel el
indult a folytonos erősödés útján. A fronton és a hátországban egyaránt
megmaradt, sőt a háborús intézkedések nyomán még élesebben látható gaz
dasági—társadalmi—művelődési ellentétek tompítása helyett a vezető réte
gek és az őket követő módosabbak jártak az élen a meghirdetett normák, a
gazdasági korlátozások figyelmen kívül hagyásában. Az egyházak hangadó
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személyiségei közül jónéhányan megpróbálták jogos istenverésnek, tisztító
tűznek minősíteni a háborút, a krisztusi humanizmus hirdetését össze akar
ták „hangolni" az ellenség megsemmisítését kívánó hadicélokkal. Magatar
tásuk hozzájárult a vallástalanság erősödéséhez, elősegítette a frontokon, s
főleg az összeomlás után a baloldali radikalizmus, a bolsevizmus gyors tér
hódítását. A feudális világba visszanyúló népi egyenlőségeszmény felerősö
dését, a paraszti önkormányzat régi formáinak újraélesztési kísérleteit szin
tén a háború által indukált folyamatok tudati vetületének tekintjük.
A társadalomban a háború alatt elég széles körben „zsinórmértékké"
vált negatív összetevők (kivételkeresés, tisztességtelen szerzés, az irányítás
nem tűrése, a korrumpálás, a szociális érzéketlenség stb.) mint negatív ma
gatartási és életviteli normák rombolták tovább a paraszti értékrendet. E
rombolás további vetülete az azonos társadalmi szférában elhelyezkedők kö
rében, így a családban is érvényesített és korábban a közösség által kikény
szeríteni erkölcsi keretek fellazítása vagy teljes semmibe vétele: a házastársi
viszony, az apai, az anyai, a gyermeki íratlan kötelezettségek 1914 előtt rit
ka kivételnek mondható megtagadása. De ide tartozik az a magatartás-forma
is, amely a fronton kötelezőnek számított, itthon pedig tragédiákat szülhe
tett s kiváltotta az állami erőszakszervek néha érthetetlenül keménynek lát
szó, elrettentő célú intézkedéseit: a katona hozzászokott a vele szemben al
kalmazott kíméletlen kényszerítéshez, egyúttal viszont az ellenséggel szem
ben (gyerekekkel, asszonyokkal, öregekkel is) „szoros elszámoltatás nél
kül" erőszakoskodhatott, leszúrhatta vagy agyon is lőhette. A háborúban a
parancsnokok vagy szemet hunytak a különféle szerzések, kisebb rablások
fölött, vagy maguk is részesedtek belőle. A háború keményebb ütközetei
után egy-egy városban éppen a legénység követelésére engedélyeztek a ma
gasabb egységek parancsnokai meghatározott időtartamú (24 vagy 48 órás)
ún. szabad rablást. A katonai fegyelmet erősítő, elrettentő célú hadbírósági
ítéletek nem érték el a kívánt hatást, de segítették a katonák eldurvulását.
Az első világégés előtt már átalakulóban lévő, a polgárosodás felé
tartó paraszti világ értékrendjébe a háború és az összeomlás utáni négy-öt
esztendő nagyjából egy évtizedre terjedő folyamatai nagyobbrészt sokkoló
erejű negatívumokat hoztak. Az előremutató értékek részint félreszorultak,
másrészt az egyes családok, szűkebb közösségek életében, tagjaiban
testesültek meg. Itt érdemelnek elismerő szavakat azok az emberséges,
beosztottaikkal jóban-rosszban együtt élő, katonáikat kímélő különböző
rendfokozatú parancsnokok, katonaorvosok, tábori lelkészek, akik kivívták
a bakaruhába öltöztetett egyszerű emberek megbecsülését és szeretetét, s
akik erkölcsi és értelmiségi példája a paraszti életszemléletben sem maradt
nyom nélkül.
Mondanivalónk még áttekintő voltában is hiányos maradna, ha nem
szólnánk arról, milyen tapasztalatokkal tértek haza a hadbavonult, több éves
frontszolgálatot és nemegyszer több esztendős hadifogságot végigszenvedő
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magyar parasztkatonák a határokon túl élő népek mindennapi életét, munká
ját megismerve. A ránk maradt feljegyzésekben, a még elérhető visszaemlé
kezésekben inkább kuriózumokról, egyes benyomásokról, szokatlan dolgok
ról esik szó (pl. mit és hogyan esznek, hogyan közlekednek, miként keres
kednek, hogyan öltöznek stb.), a mozaikokból mégis kirajzolható valame
lyes összkép. Az oroszországi — főként a szibériai és a közép-ázsiai —
több éves hadifogságból hazatérők gazdagabb, árnyaltabb megfigyelésekre
„kaptak" lehetőséget, mint az olasz fogságból 1919 végétől visszaérkezők.
Összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy az orosz és a szerb—albán fron
tokon küzdő magyar parasztkatonák a saját életnívójuk alatt élő, kezdetlege
sebben gazdálkodó, ortodox vagy mohamedán kultúrájú embereket figyel
hettek meg. Az eltérő szokásrendet, a vallási „furcsaságokat" vették észre
leginkább, feltűnt nekik a piac (bazár) és a városkép néhány jellegzetessége.
Az itthonihoz hasonló vagy annál fejlettebb életet, gazdálkodást az osztrák
tartományokban és részben az olasz harctéren láthattak. Ezekről viszont
nemigen maradtak fönn parasztkatonák feljegyzései.
A frontszolgálat, de sokkal inkább a hadifogság segítette, illetve kény
szerítette az idegenbe szakadt magyarokat a nyelvtanulás legegyszerűbb —
hallás utáni — formáira. Németül és a Monarchiában szélesebb körben is
mert nyelveken a hétköznapi szükséglet szintjén elég sokan beszéltek. Az
ezredek anyanyelv szerinti többfélesége, tudatos „vegyítése" mellett az ipa
ri, kereskedelmi stb. munkavállalási célú belső migráció, a polgári iskolák
ban tanterv szerint folytatott német nyelvoktatás, az ún. „cseregyerekek"
hagyományos küldése és fogadása sok tekintetben elősegítette a kölcsönös
nyelvtanulást. A háborús munkaerőhiány enyhítésére az ipari üzemekbe,
uradalmakba hozott, de az egyes parasztgazdákhoz is munkára kiadott — el
sősorban orosz, szerb, rutén, lengyel anyanyelvű — hadifoglyok és a ma
gyarországi magyar és nem magyar lakosság között is kibontakozott az
alapszintű nyelvtanulás. A legfőbb hajtóerő a mindennapi kommunikálás
kényszere volt. A német nyelvtudással lehetett boldogulni a legszélesebb
körben, sokszor az oroszok és az olaszok között is. A körülmények hínárjá
ban vergődő, hol a vörösök, hol a fehérek közé sodródott szibériai magyar
foglyok közül számosan megtanultak oroszul, néhányan a japán fennhatóság
alatti területeken valamennyire még japánul is.
Az első világháború és a hadifogság közel négy millió férfit ragadott
ki az otthonából a történeti Magyarország területéről. Az elesettek számát
hozzávetőleg hétszázezer főre, a sebesültekét hétszázötvenezerre, a hadifog
lyokét hétszáz—hétszázötvenezerre becsülhetjük. A hadiárvák, a
hadiözvegyek száma jóval felülmúlta az egymilliót. A Kárpát-medence
népének első nagy „világjárása" ekkora áldozatok árán és kényszerítésre
valósult meg. Az első világháború következményeként felerősödött
folyamatok a magyarságot tragikusan sújtották, beleszóltak a népi
életszemléletbe is, kikezdve annak tartós elemeit.
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SZABÓ FERENC S. J. (Roma)

Pázmány Péter, az európai szellemáramlatok közvetítője
Az Opera Omnia Pázmány életművében
Közismert, hogy a XVI. században — minthogy Ausztria, a cseh koro
na országai, Magyarország és Erdély, valamint a lengyel királyság és kap
csolt részei egybefüggő tömböt alkottak — a műveltségi és egyházpolitikai
tendenciák is hasonlóak voltak. A nemesek és klerikusok, prédikátorok és
diplomaták szinte folytonos mozgásban voltak az említett térségben; de már
a középkortól kezdve nyugatabbra (Párizsba) és délebbre, az itáliai egyete
mekre is sok „deák" jutott el: e peregrinusok voltak a kultúra közvetítői.
Már Szekru Gyula hangsúlyozta (Hóman—Szekíű, Magyar Történet, III,
228), hogy a reformáció korában, a hitújítás, illetve a katolikus megújhodás
reformmozgalmait és eszméit Magyarországon kívül született erők irányí
tották; Magyarország és Európa egysége talán sohasem volt olyan kifejezett
és látható, mint éppen a XVI. és XVII. század fordulója körül.
Ez Pázmány Péter kora. Szeretném megmutatni, érzékeltetve Pázmány
kultúraközvetítő szerepét, hogy a külföldi egyetemeket megjárt fiatal erdé
lyi jezsuita, miután 1607-ben végleg Magyarországon kezdett működni, a
trentói zsinat katolicizmusát képviselve és a jezsuita műveltségbe kapcso
lódva, valóban „európai" szellem volt. Ahhoz pedig nem fér kétség, hogy
az általa létrehozott intézmények, iskolák, főleg pedig 1635-ben megalapí
tott egyeteme az ország kulturális felemelkedésének döntő tényezői lettek.
(Vö. Kornis Gyula, Pázmány személyisége, 1935, 8—21 és 60—64.)
Másokkal együtt Klaniczay Tibor rámutatott {Pallas magyar ivadékai,
Szépirodalmi, Bp., 1985, 77kk.): a középkorban a kultúra, a tudomány, a
művészetek tartós virágzását elsősorban az egyház, illetve különböző intéz
ményei biztosították. „A XVI. században ezt a funkciót az udvarok, a már
erősen laicizálódott egyetemek, valamint — a legfejlettebb országokban,
elsősorban Itáliában — az akadémiák töltötték be. Udvar, egyetem és aka
démia: ez a három intézménytípus volt a XVI. századi magas műveltség
legfőbb hordozója. Magyarországon viszont ebben a korban nem volt sem
igazi udvar, sem egyetem, sem szabályos akadémia." Pozsonyban kialakult
ugyan egy költői és tudós társaság a XVI. század második felében és Má
tyás udvarának hagyományai részben jelen voltak a XVI. század szellemi
életében (főleg az erdélyi fejedelmi udvar esetében), de a török dúlás jó
részt elsöpörte kultúránkat; egyetem alapítására nem kerülhetett sor. Igaz, a
XVI. század második felében voltak regionális jellegű próbálkozások, a re
formáció nyomán kialakult felekezeti harcok következményeként. így pl.
„Oláh Miklós érsek a Nagyszombatba telepített esztergomi káptalan iskola-
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ját 1559-ben megreformálta, s kiváló külföldi professzorokkal megerősítette
azzal a céllal, hogy azt fokozatosan majd egyetemmé fejlessze, s a reformá
ciótól szorongatott katolicizmus fellegvárává tegye. 1562-ben a jezsuiták
behívásával s az iskolának az ő kezükbe adásával remélte célja megvalósítá
sát, de a jezsuiták ez alkalommal kudarcot vallottak, a magyar klérussal
nem tudtak jól együttműködni, s néhány év múlva elhagyták az országot.
Közben az érsek is meghalt, s az iskola megrekedt a középfokon egészen
1635-ig, amikor Pázmány Péter végre egyetemmé, a legrégibb, máig is mű
ködő egyetemmé fejlesztette." (Klaniczay, i.m. 79; hivatkozás: Mészáros
István, XVI. századi városi iskoláink és a 'Studia humanitatis\ 1981,
64-77.)
A XVI. században a magasabb képzettséget kereső magyarok, nemes
„deákok" és klerikusok csak külföldi egyetemeket látogathattak. Egyébként
ezt tették már az előző évszázadban is, amikor — Klaniczay szerint — a kb.
három és fél milliós országból száz év alatt kb. 5500-an látogattak külföldi
egyetemet, túlnyomó többségükben a bécsit és a krakkóit. Jelentős volt még
Padova, Bologna, Heidelberg és Wittenberg (ez utóbbi Luther és Melanchthon városa), továbbá Róma, majd Graz (ez főleg a katolikus megúj
hodás, illetve az ellenreformáció idején). Az egyetemeken magyar diákkoló
niák létesültek; „A diákok egy része tekintélyes könyvanyagot gyűjtött
össze peregrinációja alatt". (Klaniczay, i.m. 80).
Pázmány Péter kulturális szerepe elvitathatatlan; az utóbbi két évtized
ben a magyar szakemberek fokozatosan helyrebillentették azt a pártos és
korlátolt szemléletet, amelyet 1970-ben, Pázmány születésének 400. évfor
dulójára írt fontos tanulmányában (Irodalomtörténet 1971/1. 41) joggal
megbélyegzett Kolozsvári Grandpierre Emil:
„Az utóbbi negyedszázadban elvétve, ha leírták a nevét [Pázmányét],
amiben nyilván döntő része volt annak a nem túlságosan nagy szellemi
erőfeszítésre késztető irodalomtörténeti és történelmi szemléletnek,
mely a szellem embereit és velük az egész műveltséget két részre osz
totta, melyek egyikébe a haladó, másikba a nem haladó személyeket és
áramlatokat sorolta be. Az ellenreformátor eo ipso reakciós. Az író
Pázmány azonban semmiképpen nem az."
De a marxista előítélettől függetlenül, minden bizonnyal a nehéz stú
diumot követelő grazi latin traktátusok „megemésztése", meg a skolasztiká
val szemben táplált hagyományos ellenszenv is közrejátszott — hogy az
Opera Omnia hat vaskos kötetét, vagyis Pázmány Grazban leadott filozófiakurzusait (1597—1600) és ún. „theologia scholasticá"-ját (1603—1607)
olyannyira elhanyagolta a magyar tudományosság. Pázmány filozófiai elő
adásait, amelyek lényegében skolasztikus Arisztotelész-kommentárok voltak
(logika, természetbölcselet, kozmogónia), ugyan méltóképpen elemezte
1935-ben Félegyházy József és a piarista Gerencsér István, de szinte telje
sen homályban maradtak négyéves teológiai traktátusai. (E „theologia scho-
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lastica" tulajdonképpen a jezsuita Ratio Studiorum előírásai szerint Szent
Tamás Summa Theologicájámk bizonyos kérdéseit kommentálja a korabeli
„skolasztikusok", főleg jezsuiták értelmezéseinek megvitatásával). Ezt a
mulasztást igyekeztem pótolni A teológus Pázmány című (METEM-könyvek 1, Róma, 1990) monográfiámban. Ebben elemeztem a grazi „theologia
scholastica" traktátusait (Opera Omnia IV—VI), és elhelyeztem Pázmány
teológiáját kora szellemáramlataiban, hogy megvilágítsam viszonylagos ere
detiségét.
Mostani felszólalásomban említett művem elemzéseire és irodalmára
támaszkodva csak néhány szempontot szeretnék megvilágítani Pázmány Pé
ter szellemtörténeti helyével, kultúraközvetítő és fejlesztő szerepével kap
csolatban. Mert Várad szülöttje, aki a kolozsvári jezsuita kollégiumban ne
velkedve, kálvinistából katolikus lett, majd kérte a felvételt a jezsuita rend
be, mint rendi növendék megjárta Krakkót, Bécset, Rómát, utána fiatalon a
grazi jezsuita egyetemen tanított hét évet, valóban bekapcsolódhatott az
európai szellemáramlatokba, megismerte nemcsak a skolasztikus gondolat
rendszert, hanem a protestáns mozgalmakat, tanokat, a vallási és politikai,
kulturális és művészeti törekvéseket is. Sokkal több volt ez, mint egyes uta
zók vagy zarándokok útleírásai, beszámolói, jegyzetei: Pázmány 37 éves
koráig — amikor is végleg „hazakerült" Magyarországra, mert a politikai
helyzet miatt nem térhetett vissza „édes nevelő hazájába", Erdélybe — ma
gába szívta és asszimilálta kora felsőfokú műveltségét, amelyet aztán Ma
gyarországon magyar nyelven kamatoztatott, őry Miklós rendtársam, aki
feltárta Pázmány „gyökéréveit" (ezekről Fraknói és Sík alig írtak), így kö
vetkeztet Pázmány Péter tanulmányi évei (Eisenstadt 1970, 143) Kitekinté
sében: „Pázmány tehát (1597-ben) kész jezsuita. Teljes kilenc évig tartott
kiképzése; ennek felét a kereszténység és a rend központjában, az Örök Vá
rosban töltötte. Tájak és emberek gazdag változatosságban gyarapították él
ményeit. Végigjárta Kelet-, Közép- és Dél-Európa legfontosabb jezsuita
központjait: Krakkót, Jaroszlavot, Bécset, Rómát. Szent és tudós egyénisé
gek formálták fogékony lelkét, és a rendi kiképzés egész apparátusa művel
te ki nagyratermett elméjét, szellemét. Olyan tele szívvel, annyi duzzadó
erővel távozik, hogy telik belőle egy egész életre, negyven munkás és har
cos évre: húsz éves jezsuita működésre és húsz éves érseki kormányzásra.
Nyilvános pályafutása elején mintegy visszaadja kilencéves neveltetését a
Társaságnak, amikor maga is kilenc éven át nevelői munkakört tölt be:
Grácban három évig filozófiát, négy évig teológiát tanít. . ."
1. Szellemi légkör Rómában és Grazban a XVI/XVIL századfordulón
Pázmány kora a modern világ születésének hajnala. Amikor Bécsből
Rómába érkezik (1593. április), hogy a XIII. Gergely pápa által alapított
Collegium Romanumban (a mai Gergely-egyetem elődje) teológiát tanuljon,
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Róma mintegy 100 000 lakost számláló, fényűző város, bár még nem a „ki
ásott ókor grandiózus emlékét" őrző Örök Város. A szellemiség forrong, a
reneszánsz eszmék és a protestáns hitújítás visszhangja behatolnak a
jezsuita kollégiumba is, ahol mintegy 200 atya, testvér és skolasztikus
lakik. A teológiahallgatók száma kb. 60. Magát az egyetemet mintegy 2000
hallgató látogatja a világ minden részéről: a római szeminárium, a
német—magyar, az angol, görög, maronita kollégiumok növendékei mind
ide járnak.
A Római Kollégiumban, Pázmány közösségében laknak olyan neveze
tességek, mint P. Clavius jezsuita matematikus, aki sűrű levelezésben állt
Galileivel, Tycho de Brachéval és Keplerrel; a vándormissziós G. Mancinelli, aki Erdélyben és Magyarországon is megfordult; a szentéletű P.
Tucci, akit VIII. Kelemen pápa is tisztelt és többször személyesen felkere
sett, hogy tanácsát kérje; végül, de nem utolsósorban R. Bellarmino, a ké
sőbbi bíboros és szent, a hitvédők fejedelme, aki 1592 decemberétől 1594
novemberéig a ház elöljárója volt, és mindvégig mestere Pázmánynak a
kontroverziákban, a hitvitázó teológiában. Teológiai summájának (Disputationes de Controversiis Fidei) utolsó kötete Pázmány odaérkezésének nap
jaiban hagyta el a sajtót Ingolstadtban. Pázmány már Grazban tanított teoló
giát, amikor 1605. március 25-én kelt levelével elküldte Bellarminónak a
védelmére írt egyházról szóló diatribáját {Krisztus látható Egyházáról,
Diatriba Theologica, hasonmás kiadás, őry M. bevezetésével, 1975.), em
lékezve arra a két évre, amelyet gondoskodása és kormányzása alatt a
Római Kollégiumban töltött. (A kiadatlan levél lelőhelye: ARSI, cod. Opp.
NN 242, f. 117. Őry Miklós csak Bellarmino válaszát ismerte és közölte:
Diatriba Th., 16—17.)
Pázmány Grazba 1597. szeptember l-jén érkezett hetedmagával. Ott
fogták elöljárói filozófia tanárnak: leadta a három éves kurzust. Graz a
XVI. század végén Közép-Európa egyik legfontosabb városa volt. Az or
szágos hivatalok ugyan részint Bécsben működtek (Rudolf király Prágában
alkímiával foglalkozott és egyéb kedvteléseinek élt), de Közép-Európa poli
tikáját jórészt Grazból irányította Belső-Ausztria kormányzója, Ferdinánd
főherceg, aki jó barátja volt a jezsuitáknak. A grazi jezsuita házban Páz
mány odaérkezésekor 71 jezsuita lakott, tízen közülük az európai hírű egye
temen tanítottak, ahova Európa szinte minden országából érkeztek hallga
tók. Pázmány, a fiatal egyetemi tanár a XVI. század végén tanúja lehetett itt
az erőszakos rekatolizálásnak; emiatt kell menekülnie Grazból Keplernek is,
aki kapcsolatban állott Pázmány tanártársával, P. Deckerrel.
Hogy a XVI/XVII. századforduló szellemi légkörét érzékeltessük,
idézzük fel Giordano Bruno alakját és drámáját: a volt domonkos mintegy a
reneszánsz szellemiség megtestesítőjének tekinthető. Nicolaus Cusanus nyo
mán az újplatonikus tanokat hirdette, de misztikus látomásait, panteista ízű
nézeteit a hittételekre, pl. a Szentháromságra is alkalmazta, és így eretnek-
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ség gyanújába keveredett. Egy hónappal Pázmány Rómába érkezése előtt
vitték Brúnót Rómába, az inkvizíció börtönébe. És amikor Pázmány hama
rosan befejezi a filozófiatanítást Grazban, 1600. február 17-én reggel a
Campo de' Fiorin máglyatűz vet véget Giordano Bruno életének.
Bruno — aki Cusanus, Paracelsus, Kopernikusz és Galilei szellemi
családjához tartozik — valóban „peregrinus" volt: megfordult Európa szin
te valamennyi híres egyetemén, hirdetve modern tanait. Arisztotelész-ma
gyarázatait is felhasználta arra, hogy újplatonizmusát kifejtse. Nemcsak bí
rálta a skolasztikát, mint pl. Erasmus, hanem esküdt ellensége volt, mint
Luther is. Két évig tanított Wittenbergben is (miután bejárta az olasz, fran
cia és angol egyetemeket). Az egyetemen uralkodó felfogással ellentétben
hirdette a Melanchthontól elvetett kopernikuszi világrendszert, amelyet az
inkvizíció korábban nem támadott. Bruno 1588. március 8-án tartott búcsú
beszédében a wittenbergi egyetemnek háláját fejezi ki, hogy befogadta, ün
nepli Albertus Magnust, N. Cusanust, Paracelsust, Kopernikuszt, de főleg
Luthert, „az új Herkulest (. . .), a hármas koronájú Cerberusnak és a pokol
kapuinak legyőzőjét, a hőst, akinek a toll volt a bunkója".
Szemere Samu, akitől az előbbi adatokat vettem, 1914-ben a követke
zőképpen jellemzi a reneszánsz szellemiséget, amelynek megtestesítője
Giordano Bruno:
„Egyelőre még csak abban nyilatkozik a gondolkodás önállósága, hogy
az egyik hagyományt merészen fölcseréli a másikkal. De abban, hogy
az egyházi tekintély ellenében az ókort teszi mérvadóvá az egész vona
lon, a renaissance életérzése hasonló az ókoréhoz; mind a kettő velejé
ben életigenlés: szeretik az életet és a valóságot, a világ nekik becses
és szép, nem eredendő bűnnel terhelt. (...) A középkor utolsó száza
daiban Aristoteles a keresztyén egyháznak úgyszólván egyeduralkodó
filozófusa; a. skolasztika ő rá esküszik, ő a csalhatatlan tekintély, a 'fi
lozófus'. Ámde a skolasztika nem adja elfogulatlan interpretációját
Aristoteles filozófiájának; a filozófia a theológia szolgálója: értéke
nem önmagában van, hanem ama funkciójában, hogy bizonyító
eszköze a katholikus dogmarendszernek; vele áll és bukik az egész
középkori világfölfogás. Éppen ezért a középkorral szembeforduló
humanisták, az egyházi világnézet ellen harcolva, Aristotelest
támadják, s így az egész vonalon a küzdelem Aristoteles ellen az
általános jelszó. Éppenséggel nem meglepő, hogy, noha az ókornak jó
formán valamennyi bölcseleti iskolája és iránya lett ismeretessé és
talált híveket, köztük mégis Plato foglalta el az első helyet. . ."
(Szemere Samu, Bevezető Giordano Bruno Párbeszédeihez, Bp., 1914.
VI-VII.)
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Hogy Szemere sarkít a skolasztika sommás megítélésében, azt megmu
tattam A teológus Pázmány című monográfiámban (A skolasztika és Szent
Tamás — történelmi távlatban, 18kk). Chenu, Gilson, Congar, Bouillard,
H. de Lubac és mások rávilágítottak Szent Tamás ágostoni és újplatonikus
gyökereire, a Szentírásból és a korábbi egyházi gondolkodókból forrásozó
intuícióira. A teológus Aquinói sajátos módon újraértelmezte Arisztotelész
filozófiáját, hogy azt „ancilla theologiae"-vá tegye, bár arisztotelészi esz
közkészlete, a hülemorfízmus, az okokról szóló tan stb. továbbélt utána is,
és — ismerjük el — „nehezékként" akadályozta a „tomizmus" újjászületé
sét, alkalmazkodását a modern gondolkodáshoz.
A XIII. században az egyetemeken igen nagy volt az érdeklődés a tu
dományok iránt, főleg az új koldulórendek jeles képviselői és a világi pa
pok körében (R. Bacon, Nagy Sz. Albert, R. Grosseteste, R. Lullus, Jordanus, Campanus. . .), egyes teológusok pedig a tudományos megismerés ér
tékéről vitáztak (Szent Bonaventura, Halesi Sándor, G. d'Auvergne, Aqui
nói Szent Tamás, Henri de Grand, Siger de Brabant. . .). A XIII. századig
teljesen csak Arisztotelész Logikáját ismerték, valamint más műveinek né
hány töredékét. Amikor a XII. század végén és a XIII. század elején elké
szült Arisztotelész valamennyi művének latin fordítása, és a tudományos vi
lág megismerte „fizikáját", vagyis természetfilozófiáját és tudományos mű
veit, az összetűzés a tudomány és a teológia között felerősödött. A harc fő
leg a párizsi egyetemen volt heves, ahol Szent Tamás is tanított. XXI. Já
nos Pápa 1277. január 8-i levelében Étienne Tempier párizsi püspököt arra
kéri, hogy vizsgáltassa ki az arisztotelészi tévedéseket, amelyek főleg az
Arab Averro'és ( 1198) Arisztotelész-értelmezései nyomán keletkeztek és
amelyek ellenkeznek a hittel. A párizsi egyetem doktorai 219 ilyen tévedést
jelölnek meg (pl. a világ öröktől fogva való létezése).
Aquinói Szent Tamás (1225—1274), aki elfogadta az arisztotelészi
gondolatrendszert és saját teológiájának szolgálatába állította, igen merész
újító volt abban a korban, mikor a teológia főleg a platonizáló ágostonos
irányt követte. Természetesen, eltért Arisztotelésztől ott, ahol a kinyilatkoz
tatott hittel ellentétes nézetekről volt szó. Bár érdekes, hogy pl. a világ
öröktől való létezése tételét (Arisztotelész azt mondja, hogy a világ szük
ségszerű és örök) elfogadja mint filozófus. Vagyis Tamás ezt állítja: a hívő
a Szentírás (teremtéstörténet) révén vallja, hogy a világ kezdődött, tehát Is
ten ex nihilo, semmiből teremtette; a puszta értelem ezt nem tudná igazolni.
Paradox módon az 1277-es Arisztotelész-ellenes ítélet „utólag" érintette
Szent Tamás mintegy 20 tételét is. Ennek ellenére az egyház 1323-ban
szentté avatta és a katolikus tanítás legfőbb doktorának vallja a mai napig.
(Vö. Georges Minois: UEglise et la science. Histoire d'un malentendu. Fa
yard, Párizs, 1990, 200—248.)
Az újkori tudományosság és a filozófiában jelentkező „kettős igazság"
(hit — ész) folytán a XVI. század végére, XVII. század elejére (tehát Páz-
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mány korára) a merev arisztotelészi 'fizika' ('természettudomány') idejét
múlttá válik. így ismét csak Arisztotelész kerül a viták középpontjába: a fi
lozófus arab és zsidó — tehát a tamásitól eltérő — értelmezései, meg az újplatonizmus és az asztrológia reneszánszkori 'divatja' olyan pogány-naturalista-panteista színezetű tanokat szül, amelyek kikezdik a teremtő és min
denható személyes Istenben, a lélek halhatatlanságában való hitet is, nem is
szólva az egyházi tekintély elvetéséről: a szabad tudományos kutatás lesz a
jelszó. A nominalisták (occamisták) támadják a skolasztikát, amit csak fel
erősít a lutheri reformáció. A visszahatás a trentói zsinattal és a skolasztika
spanyolországi (salamancai) tűzhelyéről kiinduló megújulásával lesz heves
és gyökeres. A XIV. századi tudósok még azt hangoztatták, hogy az észt
alá kell vetni a hitnek, és minden igyekezetükkel a dogmákhoz igazodtak. A
reneszánszkori pápák még eltűrték a tudományos kutatás újdonságait, sőt az
okkultizmus és a platonizmus keverését a keresztény tanokkal (Pico della
Mirandola, M. Ficino). Arisztotelész elavult filozófiája háttérbe szorult,
feltört egy bizonyos irracionalizmus is. De a trentói zsinat (1545—1563)
utáni katolikus 'restauráció' következtében a XVI—XVII. század fordulójá
ra a légkör megváltozik: a Cusanust követő Bruno máglyahalála (1600) és a
Kopernikuszt igazoló Galilei elítélése (1633) döntő fordulatot hoz. (Vö. G.
Minois, i. m. 290—353)
2. Pázmány — Arisztotelész értelmezője
Gerencsér István piarista A filozófus Pázmány (Bp., 1937) című művé
ben — miként a vele egyidőben író Félegyházy József {Pázmány bölcselete,
Bp., 1937) — jól érzékeltette a grazi latin filozófiai kurzusok (Arisztote
lész-, illetve Tamás-kommentárok) elemzésével, miként kapcsolódott be
Pázmány, 'az első szorosabb értelemben vett tudós alkotó magyar jezsuita'
a nagy nyugati mozgalmakba, közelebbről: a fellendülő skolasztikába. A
Dialectica (logika) és a Physica I—II. (természetbölcselet és kozmogónia)
„széles körű tudást eláruló gondolatsorai rávilágítanak egy egész világ vajú
dására, harcaira, küzdelmeire. A szürkének és elvontnak látszó sorokban
ott remeg egy kor szellemének minden törekvése és a közvetlen alkotónak
szellemereje. Pázmány e művekben is mint a nagy keresztény kultúrközösség tagja és a nyugati indítású tudományosság hivatott munkása lép elénk.
Tévedés lenne azonban Pázmány filozófiai műveit úgy tekinteni, mint a
kor, a XVI. század közösségi szellemének egyszerű medencéjét és csak a
közösségi szellem vonásait fedezni fel bennük. A gondos elemzés révén
egész tisztaságában kibontakozik e műveket közvetlenül alkotó egyéni
szellemnek: Pázmány Péternek a tudományos alkata is. Pázmány, a tudós, a
filozófus úgy tudott a nagy európai tudományos szellemközösségnek tagjává
lenni, hogy miközben mindenestől benne élt kora szellemiségében,
megmaradt magyarnak és Pázmány Péternek, megmaradt — már amennyire
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ez körülményei között lehetséges volt (az eredetiség helyes fogalmát véve)
— eredeti tudós szellemnek." (Gerencsér, i.m., 3—4.)
Gerencsér megállapításai — mutatis mutandis — a teológus Pázmányra
is állnak. Szerintünk a teológus Pázmány még eredetibb afilozófusnál,bár
itt is kötötték a jezsuita Ratio Studiorum előírásai, miként a filozófiában
(lásd: Lukács L., Monumenta Paedagogica V, 279—284 és 397—401: reg.
prof. phil., 269—276, cfr. 6—11. és 59—69: theol. sehol., Szent Tamás
Summájának követése. . .). Afilozófiábanugyanis az Arisztotelész-féle „fi
zikához" való kötődés (a rendi előírások miatt) megkötötte a természettudo
mány újabb felfedezéseinek követését, míg a teológiában, a „szabadon" vi
tatható kérdésekben Pázmány saját belátására, az érvek meggyőző erejére
támaszkodhatott. Csakugyan, amikor belemélyed a legnehezebb problémák
ba, pl. a hitelemzésbe, a kegyelem és szabadság viszonyának akkor hevesen
vitatott kérdéseibe, vagy a megtestesülés értelmi megközelítésébe, néha leg
nagyobb mestereit is bírálja, Valentiát, Vasquezt, Suarezt és főleg Mol inát,
ami miatt a teológiatanárnak meg is gyűlik a baja a grazi jezsuita tanártárs
sal és kancellárral, a szélsőségesen molinista Deckerrel. 1604-ben és 1606ban P. Decker küldi el — a rektorral együtt — Pázmány gyanúsított teoló
giai téziseit C. Acquaviva generálisnak. (Mindezzel a cenzúra-ügy kapcsán
részletesen foglalkoztam: P. P. emlékezete, 10—180).
Afilozófiábantehát (a logikát és a teológiában is felhasználható meta
fizikai kérdéseket nem számítva) Arisztotelész elavult világképe tárul elénk.
Itt nem annyira a tartalomra, az azóta gyökeresen megváltozott világképre
kell figyelnünk, hanem Pázmány érdeklődésére, a roppant ismeretanyagra,
mégha jórészt másodkézből veszi is azokat (Fonsecától és Toletustól, illetve
Szent Tamástól, aki szintén Arisztotelészt értelmezi). Gerencsér szerint (4.
old.) „Pázmány több, mint egyszerű kompilátor", igazi filozófus, és ezért
filozófiai alkata, bölcseleti magatartása ismeretében jobban megértjük a vele
megindított, barokknak nevezhető kort. „Vagy eltekintve a névtől, minden
esetre sajátosan megjellegzett kor" ez, és „ennek a sajátosságnak, mondjuk
barokkságnak végső gyökereit éppen itt: afilozófiaiállásfoglalás és bölcse
leti stílus síkján kell keresnünk. A magyar barokknak nevezett szellemiség
gyökereit nagy mértékben itt kell kutatnunk: a XVI. századi skolasztika
ethos-ában. A barokk lelkiségre ugyanis, bármiképp nézzük a dolgot, éppen
a XVI. századi skolasztika igen nagy formáló hatással volt."
Természetesen, amint Félegyházy József {Pázmány bölcselete, 140kk)
kifejti, Pázmány elsősorban a jezsuita rend skolasztikus neveltetésén és
mint tanár, a Ratio Studiorum által megszabott rend és tananyag követésén
keresztül kapcsolódott be kora szellemközösségébe. Főleg Fonseca és Toletus jezsuiták tankönyveit követi, valamint más jezsuita szerzők (pl. Suarez,
Valentia stb.) a mesterei. A reneszánsz szerzők közül főként J. Zarabellát
( 1589), az averroista filozófust idézi; M. Ficino, Pico della Mirandola,
Bessarion platonizmusa nem jelent különösebb befolyást nála, miként Cusa-
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nus, Bruno, Campanella is csak másodkézből vett szerzők, vélemények. . .
Pázmányra inkább a reneszánsz természetbölcselete hatott, amikor három
évig Arisztotelészt magyarázta: kommentárjaiban gyakran idézi a korabeli
csillagászokat, orvosokat, természettudósokat, geográfusokat. . .
Félegyházy, miután hangsúlyozta, hogy a bölcselő Pázmányra legerő
sebben a reneszánsz néhány világnézeti eleme, & világkép pár vonása hatott,
hozzáfűzi, hogy mindez «átalakulva, megtisztulva», mondjuk — a skolaszti
kán átszűrve — jut be a kezdődő barokk szellemiség árjába. Hiányoznak a
«renaissance erőstónusú színei»:
„az egyetemes filozófiai, eklektikus vallás-tervezgetés, vagy az averroista fátumhit. De kiérezhető az emberi méltóság erős tudata, az em
beri önérzet fellángolása, persze keresztény tartalommal megtöltve. Az
a lendület, hév, magabízás, amely Pázmány bölcseletének csaknem
minden sorából felénk csillan, ebből a szellemből táplálkozik. A har
mónia, örökszépség keresése is kiütközik a tartalmi és formai választé
kosságból. Több gyakorlati érzék, előszeretet az antik világ iránt, új
formaérzék, mindez renaissance vonás. Viszont az előző korok hagyo
mányainak megbecsülése és fölhasználása, az új formának keresztény
szellemmel való telítése s mindenek előtt a mindent hittel átitató, a dia
dalmas győzelem reményétől erőben duzzadó szellemarculat: a barokk
örvendező szellemiségének a feltünedezése. Szerencsés harmóniában
talál egymásra a letűnő renaissance s az életre kelő barokk. Ezek a vo
nások világosan felismerhetők Pázmány bölcseletében" (Félegyházy, i.
m. 152-153).
Mindezt szeretném röviden illusztrálni a Kalauz első könyvével, mert
itt világosan kivehető a grazi filozófia-tanítás hatása. Pázmány, egyike az
első modern apologétáknak, a katolikus-protestáns kontroverziákkal foglal
kozó fejezetek (demonstratio catholica) elé utólag hozzácsatolta az Isten lé
tére vonatkozó demonstratio religiosát (I. könyv) és a keresztény igazságot
igazoló demonstratio christianát, a II. könyvet.
Az I. könyv tehát — amelyet a protestánsok is pozitíven értékeltek — a
Római levél 1. fejezete állítása szerint kimutatja, hogy Isten megismerhető
a teremtett világból, „hiszen, ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mi
volta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel fölismerhető. . ."
(Róm 1, 18—20). Pázmány nemcsak a Szentírást és az egyházatyákat (főleg
Basiliust, illetve az őt másoló Ambrust, Ágostont, továbbá Tertullianus
egyházi írót) idézi, hanem pogány szerzőket is (Seneca, Cicero, Plinius,
Platón. . .), főleg Arisztotelészt. Nyilván felhasználja Grazban leadott
Arisztotelész-traktátusmt (00 II—III: Physica; Tractatus in libros Aristotelis
De Celo, De Generatione et corruptione atque in libros Meteororum). Ter-
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mészetesen, mintául szolgált Szent Tamás Summa Theological (I, q. 2) is
tenbizonyítása is.
Pázmány, amikor a keletkezésből vett istenérvet előadja (ÖM III,
24—26), cáfolja Arisztotelész nézetét, aki szerint a világ nem keletkezett,
hanem öröktől fogva van. Bizonyítása végén hozzáfűzi: „Ebből világosan
következik, hogy az egek forgási és az emberek nemzési, egy szóval a vi
lágnak ilyen állapattya, mint most vagyon, nem lehetett öröktűl-fogva;
akár-mint habozzon ebben Aristoteles, ki midőn a csipát szemérűl letöröl
vén bizonyosságinak töredelmes (= törékeny) pozdorjáját megismerte vol
na, igazán megvallotta, hogy a világ kezdetirűl bizonyost nem túd mondani.
Ezt, a ki teremtette e világot, mely az-előt nem volt, mi Istennek és világ
Urának vallyuk. Ezt tisztellyük, mint teremtő és gondviselő fejedelmünket"
(ÖM III, 26). Pázmány e kérdésben eltér Szent Tamástól, aki szerint —
mint mondottuk — a világ keletkezésének tényét csak kinyilatkoztatásból
ismerjük, ésszel nem bizonyíthatjuk, tehát nem cáfolhatjuk Arisztotelészt.
Az egész kérdést Pázmány a Physicába.n (00 II, 555—567) hosszan tár
gyalja, felsorakoztatva és megvitatva a véleményeket. A Kalauz elején e la
pokat rövidebben összefoglalja.
Pázmány érezhető gyönyörűséggel szemléli és írja le a természet cso
dáit: nemcsak a pogány és szent szerzőkre hivatkozik, hanem saját tapaszta
latára is (tudjuk, hogy nagyon szerette a természetet, szívesen kertészke
dett. . .). Isten alkotásait csodálja a természeti jelenségekben, a növény- és
állatvilágban, főleg pedig az emberben. A zsoltárok ihlette szemlélődésen
túl Szent Ignác, a rendalapító Lelkigyakorlatai fundamentumának és a sze
retetről szóló záróelmélkedésnek a vízjegye is kivehető e lapokon. A jezsui
ta teológus mindenben Isten jelenlétét, erejét és bölcsességét látja és dicséri.
De az érdekes az — és ez kétségkívül a reneszánsz ember érdeklődését tük
rözi —, hogy a szemlélődő csodálkozás és az istendicséret az antik és a re
neszánsz tudományosság eredményeinek felsorakoztatásával keveredik. Páz
mány pl. hivatkozik tudós matematikus rendtársa (a római Kollégiumban la
kótársa) Clavius 1602-ben Lyonban megjelent művére, kiegészítve Ariszto
telészt az egek méreteiről: „Ebből a föld-körül-forgó Egek nagy-voltából
azt hozza ki Aristoteles, hogy meg nem gondolhattya az emberi elme, mely
sebes gyorsasággal forog a firmamentom, megkerülvén huszon-négy óráig
az egész főidet. Mert a mathematicusok tanítása-szerént (és itt hivatkozik
Claviusra) a firmamentomnak akármely része egy órában oly messze me
gyén, hogy ha valaki minden-nap tíz magyar mért-főidet menne, két-ezerkilencz-száz négy esztendő kellene hozzá, hogy oly messze mehetne; és
annyi üdő-alat, a mennyiben egy Mi-atyánkat mondunk, a firmamentomnak
akármely része annyit mégyen, mennyit menne egy madár, ha azon üdő alat
hétszer az egész főidet megkerülné". (ÖM III, 34—35)
Amikor pedig az emberről ír, mintha Pico della Mirandolát hallanánk
az ember méltóságáról (vö. Reneszánsz etikai antológia, Gondolat, Bp.,
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1984, 212kk). A reneszánsz bölcselő a Biblia mellett az antik görög böl
csekre (Platón, Empedoklész. . .) hivatkozik, és főleg az ember szabad aka
ratát magasztalja. Pázmány (ÖM III, 43kk) szintén a Bibliára (Zsolt, Jób,
Makk), továbbá Ágostonra és Galénusra hivatkozik, ez utóbbinak orvosi
műveit a Physicábzn is idézi: „Nem győz Galénus eleget csudálkozni az
ember szemének, agya-velejének, szűvének mesterséges rendelésén; álmél
kodik az emberi test táplálásának módgyán, a gyomornak emésztő erején, a
vérnek sok erecskék csatornáján minden tagokra elosztásán". (ÖM III, 44)
Idézhetnénk még a Kalauz első könyvéből a szebbnél-szebb részeket
Isten végtelenségéről, mindenhatóságáról (teremtés, fenntartás, kormány
zás), mindenütt jelenvalóságáról, bölcsességéről: mindegyik attribútum le
írásánál szerencsésen egyesül a tárgyilagos leírás és a költői szárnyalás^ a
Biblia szövegei mellett sorakoznak az egyházatyák és a pogány szerzők. így
tehát a grazi «fizika», Arisztotelész és más antik és reneszánsz filozófusoktermészettudósok tanítása beépül Pázmány későbbi tanításába, a Kalauzon
át egészen a Prédikáció/ág. A «theologia scholastica» elemzésekor ezt több
példán érzékeltettem (hit, kegyelem-szabadság, megigazulás). A szerves
Pázmány-műhöz hozzátartoznak a grazi latin kurzusok: ezek a gyökerek,
amelyekből a csodálatos magyar tanítás kivirágzik.
Pázmány reneszánsz ember, csodálja a világ szépségeit, de mindent a
Teremtőhöz vezet vissza, az Ősi Szépséghez, mint a zsoltáros és Ágoston,
mint a rendalapító Szent Ignác. A Kalauz első könyve végül Isten dicséreté
re és szolgálatára buzdít:
„Végezetre az emberi okosság a tellyes sz. írással arra-tanít, a mint
eléb mondók, hogy az Isten minket ő-magáért teremtett: nem hogy hasznot
venne alkotmányitűi, hanem (...) hogy az ő szent neve dicsértessék és ma
gasztaltassák; hogy az ő bölcsessége, hatalmassága, foghatatlan méltósága
megismertessék, és ő lévén utolsó czéllya életünknek, ő-reá nézzünk, őhozzá siessünk, néki szolgállyunk mint Urunknak". (ÖM III, 68)
3. A teológus Pázmány és Szent Tamás
A teológus Pázmány című monográfiámban bővebben leírtam azt a
szellemi légkört, amelyben a jezsuita Ratio Studiorum elkészítése megszüle
tett (különösen is figyelve a Szent Tamás követését előíró szabályokra), il
letve az V. rendi nagygyűlés lezajlott (1593. november 3.—1594. január
18.), és ezzel egyben rávilágítottam a jezsuiták (molinisták) és domonkosok
(baneziánusok) közt folyó kegyelemvita (de auxiliis) hátterére is, ami nélkül
érthetetlen a Grazban teológiát tanító Pázmány elleni cenzúra. VIII. Kele
men (Aldobrandini) pápa, részben a spanyol udvar és egy nyugtalan spa
nyol jezsuita csoport befolyására, kedvezőtlen magatartást kezdett tanúsítani
Acquaviva generális és a jezsuiták ellen. A pápa kívánságára ült össze a

358
rendi nagygyűlés, amelyen többek között meg kellett vizsgálni, mennyiben
követik — követik-e? — a rendi főiskolákon Szent Tamás tanítását.
E kérdésbe belejátszott a domonkos—jezsuita kegyelemvita, amelyet a
pápa közelről követett. A spanyol jezsuita L. Molina ( 1600) Concordia cí
mű művét (amely az emberi szabadság és az isteni előretudás összeegyezte
tésén fáradozott) a domonkos, ugyancsak spanyol D. Banez szemipelagianizmussal gyanúsította, vagyis — egyszerűsítve — azzal, hogy az emberi
szabadakaratot túlhangsúlyozva nem hagy helyet az isteni kegyelemnek,
amely hatékonyan — Banez szerint «praemotio physica»-vd\, vagyis fizikai
lag előremozdítva — indítja a szabadságot. Ez a tan Kálvinra emlékeztetett,
nehezen tudta megmagyarázni, hogy Isten nem okozója a bűnnek, a rossz
nak is. Banez feljelenti Molinát a spanyol inkvizíciónál. Pázmány még Ró
mában van 1597 nyarán, amikor VIII. Kelemen pápa megkapja Banez felje
lentő levelét a Concordia ellen. De már Grazban filozófiát tanít, amikor az
ügy végleg a Szentszék elé kerül. VIII. Kelemen pápa egy idő után nyilvá
nos vitát rendel el a Vatikánban: a domonkos és jezsuita teológusokkal
jelen van generálisuk is, sőt maga a pápa is részt vesz bizonyos vitákon.
Egy bíborosokból, püspökökből és «semleges» teológusokból álló bizottság
vezeti a vizsgálatot. VIII. Kelemen 1604-ben már el akarja ítélni Molinát.
Acquaviva generális ingerült, mivel a pápának egyébként is sok kifogása
van a Társaság és az ő személye ellen. Ekkor, 1605. május 5-én hirtelen
meghal VIII. Kelemen. Utóda, V. Pál alatt lecsillapodnak a viták. De
előtte, 1604-ben Acquaviva még cenzúráztatja Pázmány több, a grazi
elöljáró által beküldött, P. Decker által «heterodoxiával» gyanúsított tételét.
(A végső cenzúra aránylag enyhe volt; közben el kellett oszlatni bizonyos
alaptalan vádakat, amelyek Decker kancellár, Pázmány molinista tanártársa
túlbuzgóságából eredtek.) A De auxiliis vitát Rómában 1607 nyarán zárják
le. Ekkorra már Pázmány befejezi a teológiatanítást Grazban.
Pázmány a grazi katedrán a Summa Theologica 2-IIae-je és a III. rész
egyes kérdéseit tárgyalta. (A 613 quaestióból összesen 84-et ismertetett az
Opera Omnia anyaga szerint.)
Amit a kidolgozott, de le nem adott anyagból ismerünk, az a maga 370
oldalával csak kis hányada a katedrán előadott anyagnak (1400 oldal).
Ezeknek az új részeknek kidolgozására valószínűleg 1633-ban gondolt elő
ször. Igaz, csak 1634 őszén foglalkozott az egyetemalapítás gondolatával,
de a szándék nagyon beleillik a római kudarc («Legatio romána»), után föl
merülő Összes Művek tervébe. Jó építész módjára a tervezett épületeknek
azokat a részeit egészítette ki, amelyekből már volt valamije.
A Grazban leadott anyag alapos átdolgozása ekkor történt. A budapesti
kézirat mutatja legjobban, hogyan dolgozott Pázmány. Betekintést enged az
öreg Pázmány munkaműhelyébe. Az utódok — elsősorban Dobronoky tit
kár — valószínűleg úgy másoltatták az anyagot, ahogy találták. Komolyan
vették végső akaratát: hogy örökségként nagyja ezt a dogmatikus-morális
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könyvet tankönyvül a nagyszombati egyetemnek. Sajnos a halál hirtelen ra
gadta el, úgyhogy a nagy építmény csak torzóként áll előttünk.
Pázmány Péter a Ratio Studiorum előírásai szerint Szent Tamást kom
mentálja, de számos korabeli «tomista» szerzőtől eltérően nem a betűhöz ra
gaszkodik, hanem Szent Tamás szándékát és szellemét (mens) követi, felso
rakoztatja az ellenvéleményeket is és megrostálja azokat. Szent Tamásról
mindig tisztelettel szól, de meg van győződve arról, hogy nem ejt csorbát
az Angyali Doktor dicsőségén azzal, hogy megjegyzi hiányosságait. «Mo
dern» módszere — Suarezéhoz hasonlóan — bizonyos történeti-kritikai ér
zékről tanúskodik: a Summa bizonyos vitatott kérdéseinél Szent Tamás más
műveire is hivatkozik, illetve a Summa más részeire. Figyelembe veszi azt
is, hogy a XII. századtól a trentói zsinatig fejlődés van a katolikus tanítás
ban, tehát bizonyos vitatott kérdésekben nem Szent Tamásé, hanem a Tridentinumé az utolsó szó.
A skolasztikus teológiában nem annyira Bellarmino, hanem Valentia,
G. Vasquez, Suarez és részben Molina műveit követi — tőlük veszi át a fel
sorolt szerzők véleményét (gyakran találkozunk a nominalistákkal!). Miután
megvizsgálta a véleményeket és az egyes szerzők érveit, állást foglal: a leg
többször Szent Tamás mellett, még jezsuita mesterei (Valentia, Vasquez,
Suarez) véleménye ellenében is. Egy bizonyos értelemben Pázmány eklekti
kus, de nem annyira a tekintélyi érv, hanem a belső megfontolás és bizonyí
tás a döntő nála (természetesen, a «szabad» kérdésekben). Gyakran megfe
ledkezik a véleményekről, «tekintélyekről», és végiggondolja a problémát
követve a kérdés logikáját, mérlegelve az érveket, és így alakítja saját véle
ményét. Ez az «eklektizmus» pozitív jelentésű: megfontolt ítélet alapján tör
ténő rostálás és asszimilálás.
Minden bizonnyal a kegyelemvita tanulságai késztették arra az idős
Acquaviva generálist, hogy 1611. május 24-én levelet intézzen a Társaság
provinciálisaihoz a tanítás szilárdságáról és egyöntetűségéről, és hogy ki
kérje az egyes provinciák 6—8 nagytekintélyű és tudós páterének vélemé
nyét arról, hogy miként lehet megőrizni a tanbeli tisztaságot, milyen orvos
lást javasolnak az elhajlások helyreigazítására, illetve hogyan lehet elkerülni
a veszélyeket (Lásd: Pachter II, 12kk). A generális emlékeztet arra, hogy
mennyit fáradozott a Ratio Studiorum kidolgozásán, és hogy az V. Congregatio generalis határozatot hozott Szent Tamás tanításának követéséről, re
mélve, hogy ez megfelelő út a kívánt cél, a tanítás szilárdsága és egyöntetű
sége eléréséhez. A gyakorlat azonban azt mutatja — a jezsuiták számtalan
írása arról tanúskodik —, nincs meg a kívánt egyöntetűség, ami veszélyt je
lent a Társaság számára. Szent Tamást sem követik úgy, ahogy a rendi
nagygyűlés kívánta, egyesek eltérnek attól, amit Tamás kifejezetten tanít
egy témáról, csupán itt-ott idézik egy-egy kitételét, újdonságokat keresnek,
eredetieskednek. A generális úgy látja, hogy nem elég megszorítani a cen
zúrát a könyvek kiadása előtt, még alaposabb orvoslást keres a kérdésben.
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Ezért elrendeli, hogy a provinciális kérje ki 6—8 nagytekintélyű és tudós
atya véleményét a kérdésről, és majd küldje el neki a hozzászólásokat, ja
vaslatokat.
Pázmány Péter közben (1607-ben) már végleg hazatért Magyarország
ra, és éppen Bécsben tartózkodott (Kalauzán dolgozott), amikor 1611-ben
az osztrák provinciális kérésére megfogalmazta véleményét Szent Tamás kö
vetéséről (Pázmány szövege: ARSI Institut. 213, F. 103). Jóllehet a grazi
katedrát már elhagyta és a magyarországi kontroverziákba erősen bevetette
magát, még jól emlékszik a fél évtizeddel korábbi skolasztikus problémák
ra, a kegyelemvitára és a kellemetlen cenzúra-ügyre is. Amit itt előad, azt
irányelvként követte grazi tanárkodása idején is, amikor Szent Tamás Sum
máját kommentálta.
„Krisztusban Főtisztelendő Provinciális.
Főtisztelendőséged akarata szerint figyelmesen megvizsgáltam azt,
amit Pater Generálisunk előír Szent Tamás tanításának követéséről.
Körülbelül a következők ötlöttek eszembe ezzel kapcsolatban.
Először: Minthogy magának a Szentírásnak az értelmezésében is olyan
szabadságot engednek, hogy több és egymástól igen eltérő, sőt egy
másnak ellentmondó értelmezést adnak ugyanarról a szentírási helyről
a katolikus tudósok és az egyházatyák; és eddig Isten Egyházában nem
kapott helyet, és nem is lenne jó, ha helyet kapna, az a felfogás, hogy
(a hit kára nélkül) valamennyien egy meghatározott hely egyazon értel
mezését kövessék; nem tűnik sem hasznosnak, sem gyakorlatilag meg
valósíthatónak, hogy minden szabadságot kizárjanak Szent Tamás taní
tásának értelmezésében, és hogy (ugyanakkor) különböző okoskodá
sokkal az ő tételeit egymástól eltérő, sőt egymással ellentétes vélemé
nyekhez idomítsák (csavarják el).
Másodszor: Nemigen tudom belátni, mi haszna lenne annak, hogy a
mieinket szorosabban Szent Tamás véleményének követésére kellene
szorítani, mint amire a domonkosokat kötelezik. Minthogy pedig Szent
Tamás szándéka és igazi értelme körül még a tomisták körében is a
legnagyobb véleménykülönbségek vannak, nem látom, miként lehetne
ezt a szabadságot a mieinktől megtagadni, vagy hogy milyen haszna
lenne. Szent Tamás szándékának értelmezésében az eltérések, úgy tű
nik, három forrásból erednek.
1. A rendkívüli tömörségből, amelyet Szent Tamás különösen is a
Summában alkalmaz. Ez a tömörség szükségképpen magával vonja a
homályosságot. 2. Abból a tényből, hogy maga Szent Tamás bizonyos
véleményeit megváltoztatta. Mert ha nem is szólok arról, hogy gyak
ran mást tanít, amikor a Magister [P. Lombardust) magyarázza és mást
a Summában, még magában a Summában is gyakran megfigyeltem,
hogy mást tanít az első részben, mást a I—Ilae-ben és egyéb részek-
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ben. És a Szent Tanító nem is tudta átnézni és befejezni a Summát
mint első műveit, halála közbejötte miatt e műve befejezetlen maradt.
3. Mivel Szent Tamás óta (után) sok új szempontot vettek fel és vitat
tak meg, sok egyházi nyilatkozat látott napvilágot. Mivel ugyanis
egyesek, hogy tomistáknak tekinthessék őket, még olyan kérdésekben
is, amelyek Szent Tamás idejében nem merültek fel, Szent Tamás kö
vetőinek akarnak látszani, gyakran több irányba csűrik-csavarják Szent
Tamás mondásait és véleményeit (amint ezt teszik Arisztotelésszel is).
Mivel tehát ezeket az akadályokat teljesen nem lehet elhárítani, nem
igen látom módját, miként lehetne Szent Tamás szándékát, szövegeinek
értelmét minden kérdésben teljes bizonyossággal kikutatni, vagy vala
mennyi jezsuitát egy vélemény követésére kényszeríteni.
Harmadszor: Úgy tűnik nekem, hogy az elöljárók ebben a kérdésben
egy dolgot elérhetnek szorgoskodásukkal. Ti. hogy megtartsák minden
megszorítás nélkül azokat, amelyeket előbb a Congregatio Generalis,
majd pedig a Ratio Studiorum előírt. Erre ügyeljen a studiumprefektus
(ha ő maga egyben nem professzor is, mert nehézségek támadhatnak a
professzor és a kollégák részéről egyaránt, a nézőpontok lehetnek rész
legesek). Ha pedig bizonyos esetekben túlzás történne (főleg olyan né
zeteknél, amelyek kárára vannak a jámborságnak vagy akár csak távol
ról is veszélyt jelenthetnek a hitnek), az elöljáró találja meg a helyre
igazítás módját."
Pázmány Péter véleménye önmagáért beszél. Hajdani grazi tanártársa,
P. Decker(s), aki egyben kancellár is volt és fontos szerepet játszott a cen
zúraügyben, szintén beküldte véleményét az osztrák provinciálisnak Szent
Tamás követéséről. Decker(s) véleménye kevésbé világos, mint Pázmányé.
Inkább buzdító, jámborkodó, pszichologizáló. Hangsúlyozza a vélemények,
illetve írások cenzúráját, a cenzorok kellő kiválasztását, megjelöli feladatu
kat. Egyébként az osztrák—német provinciában is, de más provinciák javas
lataiban is gyakran visszatér a kérés a cenzúra megszigorítására vonatko
zóan, valamint sürgetik a teológiai tételek részleges katalógusának elkészí
tését. Gyakori a fegyelmi kérdések részletezése, az elöljárók szerepének kö
rülírása, az ellenőrzés hangsúlyozása, sőt a professzorok eskütételének javaslása is, ti. hogy esküvel kötelezzék magukat arra, hogy követik Szent
Tamást. Aránylag kevés az olyan kiegyensúlyozott, «szabad» vélemény, mint
Pázmányé, bár ilyenek is előfordulnak (Salmeron és Bellarmino nyomán).
*

Tulajdonképpen a grazi évek teljesebb feldolgozása még kutatóra vár;
miként szerzőre vár egy a legújabb kutatási eredményeket összegező Páz
mány-életrajz a nagyközönség számára. Ebben teljesebben meg kellene mu-
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tatni Pázmány helyét az európai és magyar szellemtörténetben. De úgy,
hogy nem intézzük el egy kézlegyintéssel a skolasztikát, amelyet Pázmány
magyar műveiben is felhasznált, átalakítva, egyszerűsítve, a való élethez al
kalmazva, illetve felfrissítve azt a Szentírással és az egyházatyákkal (külö
nösen is a protestánsok által is annyira tisztelt Ágostonnal). A Kalauz teoló
giája, a Prédikációk dogmatikai és morális tanítása mögött ott van a grazi
filozófia logikája és a «theologia scholastica» eszmélődéseinek aranyfedeze
te. Maga Pázmány írta a Prédikációk bevezetőjében: „. . .Elme-élesítő is
kolai vélekedéseket és vetélkedéseket, amellyek a lelki épületre nem szüksé
gesek, írásomban nem elegyítettem: de nagy-részre, a mit az iskolai Theológ/ában erkölcsünk igyengetésre alkalmatosnak itíltem, iskolai tanításból,
prédikállószékbe hoztam. . .".
Pázmány kora óta forradalmi változásokon esett át a világ, vele a vi
lágnézet, a szentírás-magyarázat és a teológia is sokat fejlődött, főleg az
utolsó században. A modernizmus válsága a századfordulón arra késztette a
katolikus teológiát (jórészt a protestáns liberális teológia hatására, amelyet
erősen befolyásolt a «modernség»), hogy megújítsa, felfrissítse szemléletét,
visszahajolva a Szentírás és az egyházatyák forrásaihoz, ugyanakkor figye
lembe véve a modern filozófiát. A kanti kritika, Bergson, a modern termé
szettudományok és az egzisztencializmus befolyása, valamint Blondel kato
likus filozófiája nélkül nem érthető Rousselot és Maréchal filozófiája, majd
Karl Rahner teológiája, illetve az ún. «új teológia» (Chenu, Bouillard, Teilhard de Chardin, H. de Lubac. . .), amelyet ugyan még 1950-ben moder
nista relativizmussal gyanúsított XII. Piusz Humani generis kezdetű körle
vele, de amely főbb képviselőivel polgárjogot kapott a II. vatikáni zsinaton.
E zsinat tanítása megoldást hozott százados vitákra, különösen is a katoli
kus—protestáns kontroverziák főbb kérdéseire (Sola Scriptura, Sola Fides,
Sola Gratia. . .) találtak megoldást az ökumenizmus szellemében.
Pázmány Péter és kora ugyan messze van, de az akkor vitatott kérdé
sek ma is időszerűek, még ha más szellemben és más távlatokban közelít
hetjük is meg őket. Mindenesetre, Pázmány skolasztikus teológiája nélkül
nem érthetjük igazán magyar műveit és XVII. századi szellemtörténeti szere
pét. Ez a szellemi kincs az Opera Omnia hat vaskos kötetében elrejtve vár
ja, hogy méltóképpen feldolgozzák, megismerjék és elhelyezzék a magyar
kultúrtörténetben. Reméljük, jönnek új, fiatal kutatók, akik vállalkoznak er
re a szép feladatra.
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N. SZABÓ JÓZSEF (Nyíregyháza)

Magyar kultúra—világkultúra

Magyarország kulturális és tudományos kapcsolatai
a politikai pluralizmus idején, 1945—1946
A posztsztálinista rendszerek utáni pluralista demokrácia megteremté
se, a nemzeti identitás újraértelmezése, valamint a modernizáció módja sok
féle problémát vet fel Keletközép-Európában. A megoldás nem kis mérték
ben attól is függ, hogy milyen szerepet kap az újrakezdésben a kultúra és a
tudomány. Meghatározó lesz az új helyzetben a kelet-európai országok egy
más közti és a Nyugathoz való viszonya. Demokratikus értékeknek megfe
lelően mindannyiunknak keresni kell olyan tájékozódási pontokat, amikor a
maihoz hasonló körülmények között kísérletet tettek a problémák megoldá
sára. Ez az időszak a II. világháború utáni néhány év volt. Mi magyarok a
nemzetközi kulturális és tudományos kapcsolatok kiépítésétől a háború alatt
válságba került nemzeti identitásunk és nemzetközi presztízsünk helyreállí
tását reméltük. Abban bíztunk, hogy ezáltal visszaintegrálódunk a világkul
túrába és a nemzetközi tudományos életbe.
A Duna-medencei együttműködéstől a feszültségek oldódását vártuk.
Pedig a kapcsolatfelvételt nehezítette a volt kisantant államok politikai ön
zése, a II. világháború után is mind nagyobb méreteket öltő sovinizmus, az
utódállamokba került magyarság jogainak korlátozása és a súlyos atrocitá
sok. Az igazságtalan trianoni békediktátumra reagáló, kultúrfölényt hirdető
magyar politika egyik legnagyobb hibája pedig az volt, hogy nem akart tu
domást venni arról, hogy hol él népünk, s melyek azok a természetes kap
csolatok, melyek a magyarságot összekötik Kelet-Európával. 1945-ben úgy
tűnt, hogy új alapokon lehetséges viszonyunkat rendezni.
A magyar politika, kultúrpolitika szándéka nem könnyen realizálódott,
de az ország vezetése helyesen ismerte fel, hogy a világra nyitás csak a
szomszédokon keresztül lehetséges. Az akkori közelmúlt közös tapasztalatai
parancsolóan írták elő az együttműködést. A kulturális kapcsolatok rende
zésének legfőbb akadályai — a szomszédos országokkal a korábbi konflik
tusok emléke mellett — a nemzetiségi kérdés megoldásában jelentkező
problémák voltak.
Kapcsolatfelvétel Jugoszláviával
Jugoszlávia 1945-ben Magyarországot illetően elsősorban nem a múlt
sérelmeit hangsúlyozta, hanem a kapcsolatok felvételét és elmélyítésének
szükségességét, majd az együttműködés megteremtését. Déli szomszédunk
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így pozitív szerepet játszott Magyarország 1945-ben mutatkozott nemzetkö
zi elszigeteltségének a leküzdésében.1 A jugoszláv kultúrpolitikai gyakorlat
is elősegítette a két ország közeledését. Már 1944 decemberében, Újvidé
ken Szabad Vajdaság címmel magyar nyelvű újság jelent meg. Szintén Új
vidéken alakult meg a Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség, a legnagyobb
autonóm magyar kulturális és társadalmi szervezet.2 Az újszellemű kultúr
politika nyomán már 1944—1945-ben megnyíltak a magyar iskolák és tago
zatok.3
Magyarországon is lépéseket tettek a válaszfalak lebontása érdekében.
A magyar—jugoszláv barátság kialakítása és a Duna-medencei kulturális
együttműködés ápolása céljából 1945 áprilisában jugoszlávbarát egyesület
alakult Szegeden. Az egyesületet az a cél vezette, hogy miután DélkeletEurópa népeinek kultúrájában sok a közös vonás, elsősorban a szomszé
dainkat, különösen a szerb nép kultúráját, történelmét és magát a népet kell
alaposan megismerni és barátságát el kell nyerni.4 Jugoszláviával
kiépítendő kapcsolatot illetően a koalíciós pártok konszenzusra jutottak.5
A két ország együttműködésének elmélyítésében meghatározó szerepet
játszott az 1945 októberében létrejött Magyar—Jugoszláv Társaság. A Tár
saság feladatának tartotta a jugoszláv kultúra, irodalom és zene magyaror
szági megismertetését, másrészt szoros kapcsolat létesítését és kifejlesztését
kívánta Jugoszlávia kulturális szervezeteivel, elsősorban a Magyar Kultúrszövetséggel. További cél volt a magyar szellemi termékek lefordítása, ta
nulmányok Jugoszláviába való eljuttatása, valamint a délszláv irodalom
megismertetése a magyar közönséggel. A Magyar—Jugoszláv Társaság el
képzelései között szerepelt egy folyóirat kiadási terve.6 1945 végén újból
működni kezdett az 1940-ben létrejött Balkán Bizottság. A szervezetet azért
szervezték újjá, hogy megismertesse a balkáni népekkel Magyarország II.
világháborús szerepét és bemutassa az új Magyarország gazdasági, társadal
mi és kulturális berendezkedését.7
Magyar—szovjet viszony
Az új kultúrpolitikai orientáció mellett hatalmi-politikai szempontok is
indokolták, hogy Magyarország fokozott figyelmet fordított a szovjet-orosz
kultúrára. A Szovjetunióval való kapcsolatfelvétel megfogalmazódott a Ma
gyar Nemzeti Függetlenségi Front és a fokozatosan reorganizálódott pártok
programjában.8 A civil társadalom szerveződésbe kezdett. 1945 március
elején Budapesten 60 entellektüel abból a célból jött össze, hogy egy, a ma
gyar—orosz szellemi kapcsolatok elmélyítését elősegítő szervezetet, a Ma
gyar—Orosz Művelődési Társaságot létrehozza. Vidéken is megalakultak a
kulturális kapcsolatokat ápoló szervezetek.9 A folyóiratok újból hírt adtak
az orosz kultúra értékeiről. A könyvkiadás is igyekezett pótolni az elmara
dást. Az első orosz kulturális kiállításra már áprilisban sor került.10
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A Magyar—Szovjet Művelődési Társaság 1945. június 9-én jött létre.
A társaság vezetésében különböző világnézetű és politikai nézeteket valló
egyének foglaltak helyet. A szervezet létrehozásától nemcsak a kétoldalú
kapcsolatok elmélyülését remélték, hanem abban is bíztak, hogy a kulturális
együttműködésen keresztül hozzájárul egy reális magyarság-kép kialakításá
hoz.11 A Társaság debreceni tagozatának egyik vezetője a szervezet létreho
zását azzal indokolta, hogy a Kelet felé szegényes magyar kultúrkapcsolatokon változtat, és fontos szerepet játszik a szláv kultúra megismertetésé
ben.12
Román—magyar együttműködés
A kölcsönös atrocitások, különösképpen a Maniu-gárdák vérengzése
után a magyar—román kapcsolatok létrejöttének és a nemzetiségi kérdés de
mokratikus megoldásának feltételei az 1945. március 4-én létrejött Grozakormánnyal teremtődtek meg. A kormány március 17-i rendelete érvényte
lenítette a régi rendszer azon törvényeit, amelyek hátrányosan érintették a
nemzetiségieket, és deklarálták az állampolgárok egyenlőségét.13 A Grozakormány kultúrpolitikai lépéseivel is hozzá kívánt járulni a magyarság mű
velődési lehetőségeinek a megjavításához. Petru Groza nem sokkal hivatal
ba lépése után tervbe vette a kolozsvári autonóm magyar és román egyetem
felállítását. Egy május 29-én megjelent törvény már előírta, hogy magyar
tannyelvű tudományegyetemet kell létesíteni.14
Erdély magyarsága egy emberként támogatta Petru Groza politiká
ját. Groza helyesen ismerte fel, hogy népének boldogulása és a magyarromán viszony alakulása elválaszthatatlan a nemzetiségiek jogainak garan
tálásától. 1945 nyarán biztosították a nemzetiségiek számára az anyanyelv
használatának jogát a magán- és közéletben. A nemzetiségiek rendelkez
hettek lapokkal, kulturális intézményekkel és szabadon szervezked
hettek.15
A jóakaratú és toleranciára épülő politika lehetővé tette a kapcsolat
teremtést. 1945 júniusában magyar—román sebészkongresszusra és képző
művészcserére került sor. Ugyancsak júniusban magyar küldöttség utazott
Bukarestbe és ott az Ekés Front nagygyűlésén hitet tett a magyar—román
barátság mellett.16 A magyar politikai pártok nagyra becsülték a Romániá
ban élő magyarság szabad fejlődése érdekében kifejtett kezdeményezése
ket.17
Egyéb érintkezések
Duna-táji együttműködés elképzelhetetlen a magyar—cseh—szlovák
kapcsolatok nélkül. Csehszlovákiában a magyar nemzetiség egyre aggasz
tóbb elnyomása lehetetlenné tette bármiféle kapcsolat létrehozását, annak el-
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lenére, hogy a magyar kultúrpolitika több intézkedésével biztosítani kívánta
a hazai szlovákság kulturális jogait.18
A kultúrpolitika érdeklődését elkerülte a Lengyelországhoz fűződő vi
szony. A Duna-medencei népekkel való kapcsolatteremtés nagy energiákat
kötött le, ezért nem sok lehetőség maradt az évszázadokon keresztül hagyo
mányosan jó magyar—lengyel együttműködésre.
Ausztria irányába a tájékozódás gyorsan megtörtént. A magyar—oszt
rák kapcsolatok újbóli felvételében fontos szerepet játszott a Magyar—Oszt
rák Művelődési Társaság létrehozása.19
Újbóli kapcsolódás a Nyugathoz
A kultúrpolitika 1945 második felében az egyik legfontosabb feladatá
nak tartotta az új magyar műveltség nemzetközi előfeltételeinek a biztosítá
sát. Magyarország számára a legtermészetesebb volt, hogy a háború alatt
megszakadt kapcsolatokat felelevenítse a nyugati országokkal. A német kul
túrának a magyar művelődésben betöltött szerepe ellenére a világháború ki
töréséig — amikor a legtöbb nyugati országgal Magyarország kulturális
kapcsolatai megszakadtak — a magyar kultúrdiplomácia kevésbé került a fa
siszta kultúrpolitika befolyása alá, mint a szomszédos országok bármelyike,
sőt, több területen Magyarország nyitottabb volt. A külföldi ösztöndíjak, a
tudományos kapcsolatok, a könyvkiadás és a filmforgalmazás ezt egyértel
műen bizonyítják.20 Kapcsolatfelvételre azonban 1945 első felében nem ke
rült sor, mert a nyugati hatalmak még nem ismerték el a magyar demokrá
ciát.
Az 1945 novemberi választások legitimálták az új kormányt. Az
1945-ös választások után a magyar—nyugati kapcsolatok lehetőségét a nyu
gati hatalmak is jónak tartották. Számos állam diplomáciai elismerés lehető
ségével foglalkozott. Ezzel komoly lehetőség nyílott Magyarország nemzet
közi elszigeteltségének a felszámolására.21
A Tildy-kabinet a Szovjetunióval és a szomszédos országokkal párhu
zamosan nagy súlyt helyezett a nyugat-európai demokráciákkal, valamint az
Egyesült Államokkal való kapcsolatépítésre. Őszintén kívánta a Franciaor
szággal való diplomáciai kapcsolatok gyors helyreállítását és ezzel a gazda
sági és kulturális érintkezés mielőbbi megindulását. A kormány Olaszor
szággal és a semleges országokkal is ki akarta építeni az együttműködést.22
Érthető okok miatt a háború után a német—olasz kulturális befolyás szerepe
csökkent, mégis mindkét kultúrának voltak olyan szellemi és erkölcsi tarta
lékai, amelyek a folyamatosságot biztosították.23
A nyugat-európai tájékozódás előterében a francia kultúra állt. A fran
cia kapcsolat nyugat-európai elsőbbségét az egykori történelmi tradíciók
mellett azzal magyarázták, hogy Németország 20-30 évig nem fog szerepet
játszani Európában. Keresztury Dezső, akkori vallás- és közoktatásügyi mi-
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niszter szerint a jövőben vállvetve folyik a harc a francia szellem magyaror
szági térfoglalásáért.24 A francia kultúra tisztelete, a francia szellem szere
tete vezérelte azt a négyszáz értelmiségit, akik 1945 szeptember elején meg
alapították a Magyar—Francia Társaságot.25 A magyar—francia kulturális
kapcsolatok elmélyítése szempontjából jelentős lépés volt, hogy 1945 no
vember végén Párizsban megalakult a Francia—Magyar Társaság, Budapes
ten pedig megjelent a Nagyvilág, amely a Magyar—Francia Társaság folyó
irata lett. A francia kultúra megismertetésében szerepet vállalt több magyar
folyóirat.26 A magyar kultúra franciaországi propagálásában pedig fontos
szerepe volt a Párizsi Magyar Intézet újbóli megnyitásának.27 A ma
gyar—francia kapcsolatok elmélyülését jelzik a kölcsönös kiállítások és a
könyvkiadás.28
Az angolszász kultúrához való kötődés szempontjából jelentős állomás
volt, hogy 1946 januárjában megalakult az angol Pen Club magyar csoport
ja.29 A fokozatosan kiépülő angol—magyar kapcsolatok részét képezte a
Londoni Park Clubban rendezett eszmecsere április végén. A magyar kultu
rális élet neves képviselői — élükön Keresztury Dezsővel — megjelentek a
British Council fogadásán, ahol a két ország kulturális együttműködéséről
tárgyaltak. Az angol érdeklődést jelzi, hogy a British Council képviselője
bejelentette: az intenzív irodalmi kapcsolatok elmélyítése céljából a nyár fo
lyamán Budapestre utazik. Az angol—magyar kulturális kapcsolatok kibő
vülésére utal, hogy június elején Budapesten megnyílt az angol misszió
könyvkiállítása.30
Átmeneti megértés a Duna-táji népek között
A háború után, rövidnek bizonyult és meglehetősen korlátozott demok
ratizálási folyamat ha csak egy kis időre, de lehetővé tette a közeledést, a
Duna-medencei népek együttműködését. Ez azért is lehetségessé vált, mert
az 1945-ös választások után létrejött Tildy-kormány különös jelentőséget
tulajdonított a szomszéd népekkel való viszony rendezésének és a kölcsönös
megértés szellemében való továbbfejlesztésnek. A miniszterelnök november
30-i parlamenti beszédében újból kinyilvánította, hogy a magyar kormány
egyszer s mindenkorra szakított mindenféle imperialista politikával és nem
igényel magának a Kárpát-medencében előjogokat. A Tildy-kabinetet köve
tő Nagy Ferenc-kormány is abban bízott, hogy a szomszéd népek — ame
lyekkel sorsunk össze van kötve — megértik azt, hogy a magyar köztársa
ság leszámolt azzal a soviniszta múlttal, amely az ellentétek egyik okozója
volt, és hogy a magyar nép legőszintébb vágya megtalálni velük az együtt
működés útját.31
Keresztury Dezső kultuszminiszter is felhívta a figyelmet arra, hogy
Magyarországnak különös gondot kell fordítania a Duna-medence népeivel
való kulturális kapcsolatok elmélyítésére.32 A szomszédainkra irányuló fi-
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gyelem fejleményeként értékelhetők a rövid életű Emberség című folyóirat
Jószomszédság című rovatának idevágó írásai, ugyanúgy az Új Szántás ha
sonló publikációi.33 A szomszédainkhoz közelítő politikában fontos állomás
volt, hogy 1946. január 5-én a Minisztertanács elfogadta azt a rendeletet,
amely kimondta, hogy a nemzetiségi tanulókat anyanyelven folyó oktatás
ban kell részesíteni.34
A magyar—román államközi együttműködés rendezett volt, ezért kul
turális téren is örvendetes közeledés jelei voltak tapasztalhatók. A két or
szág kulturális kapcsolatainak elmélyítését kívánta elősegíteni Magyaror
szág a debreceni Román Intézet létesítésével. A magyar—román kapcsola
tok elmélyítésében fontos szerepet játszott a Magyar—Román Társaság mű
ködése és lapja, a Keleti Kapu, valamint az 1945 novemberében létrejött
Román—Magyar Társaság. A szervezet fontosságát jelzi, hogy a társaság
ban a román szellemi élet legkiválóbb képviselői tömörültek.35 1946 első
felétől a Magyar—Román Társaság rendkívüli aktivitást tanúsított. Erdélyt
is eleven kulturális élet jellemezte, a magyar nyelvű könyvkiadás is igen
produktív volt. Az Utunk, a Romániai Magyar írószövetség lapja élénk iro
dalmi életről tett tanúságot.36
Az államközi kulturális kapcsolatokban nagy jelentősége volt az 1946
márciusában Bukarestben megrendezett filmnapoknak, az ugyancsak ekkor
kiépült zenei és irodalmi kapcsolatoknak. A két nép közeledésének előmoz
dítására a Magyar Rádió 1946 májusában román estet rendezett.37
A jól indult magyar—román kapcsolatokat 1946 júniusában a felszított
sovinizmus megzavarta. Erdélyben zavargásokra és magyarellenes tünteté
sekre került sor. A romániai magyarságnak sokszor súlyos küzdelmeket
kellett vívnia, hogy a hivatalosan biztosított jogokat a gyakorlatban megva
lósítsák a kormányzat elgondolásainak céltudatosan ellenszegülő nacionalis
ta apparátussal szemben. E magyarellenességgel függ össze, hogy a Kolozs
vári Egyetem megindulásának gyakorlati feltételei nehezen intéződtek, noha
kormányzati síkon több ízben is megegyezésre jutottak.38 Bizonyos román
soviniszta körök a kulturális sértések sorát követték el. Egyes tanítók a szü
lők akarata ellenére román iskolába Íratták a magyar gyerekeket és a tisztvi
selők új besorolásánál a magyarokat méltánytalanul mellőzték. A ma
gyar—román jóviszonyt kiemelten kezelő, az erdélyi magyarság problémáit
európai színvonalon rendezni akaró Groza-kormány a diszkriminációk és a
sérelmek nagy részét megszüntette.39
A sovinizmus elleni harcban, a Kárpát-medencében élő népek összefo
gásának hirdetésében fontos szerepet játszottak a magyarországi folyóira
tok, mindenek előtt a Valóság. Majd minden számban foglalkoztak a törté
nelmi múlttal, a szomszédos népek életével, kultúrájával. A sovinizmus he
lyett a megértést, az együttműködést hirdették. Megfogalmazták, hogy az
együttműködéshez szükség van olyan szellemre, amelyben megvalósulhat a
kölcsönhatás egymás kultúrájára és szellemére.40
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Az 1945-ben létrejött magyar—jugoszláv együttműködés 1946-ban to
vább szélesedett. Bővültek az irodalmi és zenei kapcsolatok.41 A ma
gyar—jugoszláv közeledéssel, a kapcsolatok bővülésével sokat foglalkozott
a magyar sajtó. Elismerően írt Jugoszláviáról, amely a nemzeti és művelő
dési fejlődés területén sokat tett a magyarokért, támogatta a vajdasági ma
gyarok kulturális életének fejlesztését.42 Magyarország is lépéseket tett a
horvátok és a szerbek kultúrájának ápolása érdekében. A nemzetiségi isko
laügy rendezésének első állomása a magyarság iránt jóindulatot tanúsító
délszlávok anyanyelvi oktatásának megoldása volt.43 Az országaink közti jó
légkör teremtette meg a feltételét annak, hogy az első államközi kulturális
kapcsolatfelvétel a Vajdasággal jött létre. A Vajdaság kultuszminisztériumá
nak vezetője közelről kívánt megismerkedni a magyarországi művelődési
viszonyokkal és ezáltal is elő kívánta segíteni a két ország együttműködé
sét.44
Magyarországnak be kellett látnia, hogy sorsa, az egész magyarság jö
vője a Kárpát-medence népeihez kapcsolódik. Beismertük, hogy múltunk
ban is jobb lett volna összefogni, mint gyűlölködni. Jövőnket nem rendez
hettük másként, csak úgy, hogy tudomásul vettük, mi is történt és történhet
körülöttünk, s mit jelent ez reánk, mindnyájunkra nézve. A történelem adta
a leckét, amit meg kellett tanulni. Fáradozásainkat, próbálkozásainkat a ro
mán és jugoszláv kormány egyelőre segítette.
A szomszédos országokhoz fűződő viszonyban a Tildy- és a Nagy Ferenc-kormány fő feladatának tekintette a Szovjetunió bizalmának a megszi
lárdítását. Nagyra értékelték, hogy örvendetesen kibontakoztak a kulturális
kapcsolatok és megindult a kultúrértékek cseréje.45 1945 végétől szovjet
írók, művészek érkeznek Magyarországra, fellendül a könyvkiadás is.46
Több magyar kulturális intézmény kapcsolatokat kezdeményezett szovjet
partnerekkel az együttműködésre.47 A kulturális kapcsolatok elmélyítéséért
legtöbbet a Magyar—Szovjet Művelődési Társaság tett. A Társaság tevé
kenységét valamennyi politikai erő fontosnak tartotta. Tildy Zoltán köztár
sasági elnök úgy látta, hogy a magyar kultúra értékeinek a Szovjetunió felé
való közvetítése jó szolgálat. Nagy Ferenc miniszterelnök szerint a Ma
gyar—Szovjet Művelődési Társaságnak nemcsak az a fontos és jelentős fel
adata, hogy a magyar és az orosz nép között a kulturális kapcsolatokat el
mélyítse, hanem az is, hogy a híd szerepét játssza: a Kelet és a Nyugat kul
túráját közvetítse egymás felé.48
Nemzetközi tudományos kapcsolatok
A nemzetközi kulturális kapcsolatokban mindenkor meghatározó szere
pet játszik a tudományos együttműködés. 1945-ben mind a tudósok, mind a
kultúrpolitika irányítói elengedhetetlennek tartották a sokoldalú nemzetközi
érintkezés felvételét. Nagyon fontos volt, hogy a magyar kutatók megismer-
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jék a külföldi tudományos eredményeket és kapcsolatba lépjenek az egyete
mes tudománnyal. Az első lépés a szovjet kapcsolatok kialakítása volt, amit
nemcsak politikai, hanem gazdasági-pénzügyi tényezők is sürgettek. Az
MTA súlyos anyagi helyzete és az információk hiánya miatt nem vállalhatta
a Nemzetközi Akadémiai Unióban és más szakmai tudományos szervezetek
ben való részvételt.
A magyar tudósokat 1945 júniusában meghívták a Szovjet Tudomá
nyos Akadémia fennállásának 220. évfordulójára rendezett ünnepségekre. A
moszkvai akadémiai ünnepség jelentőségét növelte, hogy a háború után ez
volt az első jelentős nemzetközi tanácskozás. Az öt fős magyar küldöttséget
Szent-Györgyi Albert vezette. A küldöttség valamennyi tagja nagy jelentő
séget tulajdonított a kapcsolatfelvételnek és elismerően nyilatkozott a szov
jet tudomány eredményeiről.49 A társadalmi szervek és a politikai pártok is
szorgalmazták az együttműködést.50 Általánosan megfogalmazott vélemény
volt, hogy a szovjet kapcsolat a háború miatt elszigetelődött egyetemeket és
tudományos életet kimozdíthatja a válságból és hozzájárulhat a nemzetközi
tudományos együttműködésbe való bekapcsolódáshoz. Az első tudósok is a
Szovjetunióból érkeztek. Tudományos információcsere is létrejött a két or
szág között. Tárgyalások folytak egyetemi oktatók cseréjéről és új tanszé
kek felállításáról is.51
A nemzetközi tudományos kapcsolatokról folyó vitában mindenki
egyetértett abban, hogy nagy jelentőségűek a szomszédos népekkel kiépíten
dő kapcsolatok. Kosáry Domokos a Duna-menti szomszédokkal való
együttműködést szorgalmazta abból a felismerésből, hogy kölcsönösen
szükségünk van egymásra.52 A magyar kultúrpolitika ezért külön gondot
fordított a Duna-medence népeivel való tudományos együttműködésre.53 Az
Országos Ösztöndíjtanács a múlthoz képest növelte a szomszédos
országokba küldendő ösztöndíjasok számát.54
A háború után a kultúrpolitika számára magától értetődött, hogy a há
ború alatt megszakadt tudományos kapcsolatokat a nyugati országokkal fel
elevenítse. A tudósok többsége a nyugati kapcsolatokat — a háború előtti
együttműködés miatt — továbbfejlesztendőnek minősítette. 1945 végétől
több magyar tudós külföldi tanulmányútra utazott.55 1946-tól a külföldi tu
dósok, tudományos intézetek részéről is megnövekedett az érdeklődés a ma
gyar tudomány iránt, részben a külpolitikai stabilizálódás, részben a ma
gyar és a magyar származású tudósok kapcsolatteremtő tevékenysége követ
keztében. A magyar tudománypolitika irányítói is igénybe vették az emig
ráns tudósok segítségét Magyarország tudományos talpraállításához és a
nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódáshoz.56 A legszorosabb
kapcsolatok Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal épültek ki.57
A magyar tudománypolitika felismerte, hogy az ország tudományos
felzárkóztatása és a magyar tudomány és kultúra nemzetközi megbecsülése
a sokoldalú kapcsolatok nélkül nem lehetséges. Jól látták, a nemzetközi tu-
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dományos színvonal elérésének csak akkor van valós alapja, ha Magyaror
szág a legmagasabb szakmai színvonalat jelentő országokkal veszi fel a kap
csolatot. Elsődlegesen politikai jelentősége volt annak a tudománypolitikai
elképzelésnek, mely a szomszéd országokkal kiépítendő együttműködés fon
tosságát hangsúlyozta.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a magyar kultúra abban a pilla
natban, amikor megnyíltak Magyarország előtt a Kelet és a Nyugat kapui,
ezekben a kapukban megtalálta a szellem útjait. A nemzetközi kulturális
kapcsolatok kiépülésének azért volt nagy jelentősége, mert hozzájárult ah
hoz, hogy a világ kulturális értékei eljussanak Magyarországra és a magyar
kultúrát az egyetemes műveltség egyenjogú részévé tegye. A kulturális kap
csolatoknak további kiépülésük és fennmaradásuk esetén igen fontos szere
pük lehetett volna a háború után a gyűlölettel telített, megaláztatást és bar
bárságot is megélt Európa humanizálásában.
A totalitárius rendszer kiépülése, valamint a hidegháború következté
ben a nyugati országokkal létrejött kapcsolatok leépültek. A világ nemcsak
politikailag, hanem kulturálisan és tudományosan is kettészakadt, és szét
esett az évezredes európai kultúra. Európa keleti és nyugati fele több mint
húsz évre élesen elkülönült, és ezáltal megszűnt a régiók egymás kultúráját
kölcsönösen megtermékenyítő hatása. Magyarország kulturális és tudomá
nyos kapcsolatai is megszakadtak a Nyugattal, ami károsan befolyásolta
kulturális fejlődésünket.
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SZALADZE MANANA (Budapest)
Egy georgiai (grúz) regény magyar hőse
Csabua Amiredzsibi georgiai író Data Tutashia című regénye 1978ban jelent meg. A szerző tíz éven keresztül dolgozott e történelmi könyvön,
amely eddig a világ több országában látott napvilágot, köztük Magyarorszá
gon is.
A regény cselekménye a tizenkilencedik század végi és a huszadik szá
zad elejei Georgiában játszódik, Georgiában, amely akkor már száz éve el
veszítette függetlenségét és immár saját királyai helyett az orosz cár embe
rei kormányozzák. A politikai jellegű motivációkon kívül a két nép közötti
óriási különbségek — az erkölcs, az etika, a hagyományok terén — sok em
beri tragédiának lettek okozói, és e nézetkülönbségek egyik soron követke
ző áldozata a tizenkilenc éves Data Tutashia is, aki nővére becsülete védel
mében halálos sebet ejt egy arcátlan, nyugalomba vonult orosz tiszten, s
emiatt kénytelen elhagyni otthonát és az erdőbe menekülni.
A Data Tutashia szüzséjével a regény egyik főhősének, a kaukázusi
csendőrség főnökének feljegyzésein keresztül ismerkedik az olvasó. Ezeket
a feljegyzéseket Szegedi gróf azon tanúk elbeszéléseiből meríti, akiket Data
Tutashia ügyében hallgatott ki.
Szegedi gróf valódi származásáról a regény nem szolgáltat semmiféle
adatokat, a cselekmény részvevői minduntalan „magasrangú orosz tisztnek"
említik őt, aki az orosz forradalom után vonult nyugállományba és Tbiliszi
ben telepedett le. Ki is volt valójában Szegedi gróf, valóban történelmi sze
mély volt-e, volt-e a regénybeli nősnek valamilyen prototípusa? Mindezekre
a kérdésekre maga a szerző adja meg a választ az Életünk című lapban meg
jelent interjúban (Életünk, 1984/6. 484—486.): „Nekem valóban volt egy
Szegedi nevű ismerősöm, aki most is él Taskentben. Azt az embert Jevgenij
Petrovics Szegedinek hívják, a hősöm pedig Jevgenij Dimitrovics Szegedi.
Az én régi ismerősöm egy ugyanolyan régi és híres magyar családból szár
mazik. Ősei éppoly módon költöztek át Magyarországról Oroszországba,
mint ahogy én ezt a regényben leírtam — és ez a 17. századra esik. Erről is
tettem említést a regényben. Ez a régi magyar család végül is teljesen el
oroszosodott. Grófi család leszármazottai lévén, Szegediek mindig is hűsé
gesen szolgálták az orosz cárt, az ő érdekeit, és egyáltalán az egész Orosz
országot; ebből a családból majdnem minden férfi tag nagy katonai karriert
csinált. Az én személyes ismerősöm, Jevgenij Szegedi egyáltalán nem pro
totípusa hősömnek. Engem elsősorban az érdekelt, hogyan fog viselkedni
egy kifinomult, érzékeny lelkű, nagy műveltséggel rendelkező, európai
gondolkodású ember a kaukázusontúli csendőrség főnökének a posztján,
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olyan körülmények között, amilyen körülmények akkor léteztek. Lehet
hogy igazában az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején a kaukázusi
csendőrség főnöke egy valódi szaldafon volt, de én kísérletet végeztem és a
kísérlet eredménye Szegedi gróf regénybeii életútja lett."
Igaz, hogy Csabua Amiredzsibi regényének a cselekménye egy konkrét
történelmi időszakban játszódik, de mégsem lenne helyes ennek a regény
nek az eseményeit egy konkrét időszakra és térre leszűkíteni. Ennek a re
génynek a lényege, elsősorban az embernek önmaga keresése. A főhős itt
igazságot keres (innen a magyar fordítás címe: Az igazságtevő), de nem a
konkrét történelmi időszak igazságát, hanem az örök időkét, amely össz
hangban van az emberi küldetéssel és amely segít eligazodni az általános er
kölcsi normák között.
A Data Tutashia című regényt az olvasó akár novellagyűjteménynek is
felfoghatja, ahol minden egyes írásnak önálló története, jelentősége van, és
ugyanakkor a terjedelmes regényben teljes egésszé állnak össze. Ezek a kis
vagy nagyobb lélegzetű novellák logikus sorrendben követik egymást, és
együtt azt a nehéz, küzdelmekkel teli utat ábrázolják, amelyen — az élet ér
telmének és az ember feladatának keresése közben — a regény két főhőse,
Data és Musni mozog. Éppen e két ember jellemének, azok viszonyának —
hol aktív, hol pedig passzív — megfigyelője a regény harmadik legjelentő
sebb hőse, Szegedi gróf.
Data Tutashia személye azonnal megragadja Szegedi gróf figyelmét,
ahogy a híres abrek által elkövetett „bűncselekmények" listája kerül a kezé
be. A hosszú tanulmányozás után Szegedi gróf rájön, hogy Data cselekede
teinek nincs közös jellemzőjük, ami lehetőséget adhatott arra a csendőrség
nek, hogy azokat a bűncselekményeket is az abreknek tulajdonítsák, ame
lyeket nem ő követett el. Szegedi gróf lassan szimpátiát is érez a híres ab
rek iránt, egy idő múlva már tudja a választ a kérdésre: „hogyan?", de őt
elsősorban egy másik kérdés érdekli: „mi vezérli?". E két kérdés között
vergődik Szegedi gróf, amikor véletlenül tudomására jut, hogy éppen egyik
kedvenc munkatársa, Musni Zarandia az abrek unokatestvére — őt is Data
Tutashia édesapja nevelte fel. És mivel — minden valószínűség szerint —
Musni is — neveltetésénél fogva — ugyanolyan emberi erényekkel rendel
kezik, mint a főhős, Szegedi gróf reménykedni kezd abban, hogy munkatár
sa segítségével közelebb juthat Data Tutashiához, könnyebben megértheti
az ő indítékait, bár teljesen világos számára, hogy Data és Musni esetében
két abszolút ellentétes erkölcs áll szemben egymással.
Ki is ez a két ember tulajdonképpen?
Data egy abrek, aki az elnyomottak érdekében harcol az elnyomók el
len, a jó érdekében a rossz ellen, bár a csendőrség szemében ő is ugyan
olyan bűnöző, mint a többi, tán annál veszélyesebb. Musni Zarandia a biro
dalom embere, ugyanolyan odaadással harcol Data ellen, mint a többi bűnö
ző ellen, és végül érdemei elismeréseként a birodalmi csendőrség főnöke el-
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ső helyettesének székét foglalja el. „Az is csoda, hogy az én családi hátte
remmel és származásommal ilyen posztra jutottam" — mondatja a szerző
karrierista hősével. A regényben minden és mindenki arra szolgál, hogy az
olvasó előtt e két hős teljes képe és ebből kiindulva a regény alapgondolata
kibontakozzék.
A regény mind a négy fejezete előtt a pogánykori mondák stílusában
íródott mottó áll. Ezek szorosan kapcsolódnak a georgiai mitológiához és
ezzel lehetőséget teremtenek a regény egészének a megértéséhez. A
georgiai mitológiában a hold a pogányok legfelsőbb Istene és NyugatGeorgia egyik régiójában „Tutashának" nevezik. A regény főhőse, Data
Tutashia nemcsak a pogánykori Isten megszemélyesítője, hanem a
keresztény georgiaiak legnagyobb védelmezője, Szent György prototípusa
is; a társadalomban elterjedt gonoszság pedig azé a sárkányé, amely ellen
Szent György harcol és — a mitológia szerint — le is győzi őt. Csabua
Amiredzsibi saját regényében ezt az ádáz harcot az emberi erkölcsök terére
transzplantálja át: itt az ő hőse harcol az igazságért, az erkölcstelenség
ellen: ". . .és felvette a lándzsáját Tutasha, felült fehér lovára és
elhatározta, hogy legyőzi a gonoszt" — olvassuk a költői mottóban.
A jó és a rossz a regényben elsősorban a két unokatestvér — Data és
Musni — személyében áll szemben egymással és attól eltekintve, hogy sok
közös vonásuk van — hiszen egy családban nevelkedtek — a legfőbb megkülönböztetőjük az, hogy Data a létező ellen harcol, Musni pedig a létező
megmentéséért. Musni identitása Datával kétségtelen, hiszen mindkettőjüket
ugyanaz az alapelv mozgatja: „cselekszem így, mert másképpen nem tehe
tek". Data és Musni két különböző pólus is, az emberi morálnak két abszo
lút különböző megtestesítője — Szegedi gróf pedig e két pólusnak a megfi
gyelője, ő képviseli a regényben az emberi értelmet és ugyanakkor bíró sze
repet is játszik, mint Pilátus.
Data az erkölcs keresését mások életébe való beavatkozással kezdi, a
mű kezdetén kifejti krédóját: „Én soha semmit nem akartam az emberektől,
csak azt, hogy jók legyenek és igazságosak. Amikor valakit elkínzottnak és
boldogtalannak látsz, tenned kell érte valamit, ha te is embernek tartod ma
gadat". Data segíteni próbál az embereken: anyagi javakat nyújt a nyomor
gó Budaráéknak, de jósága gonosz gyümölcsöt terem; az embertelen Szeturi
egy megközelíthetetlen helyen valódi rabszolgakolóniát alakít ki, ahol mint
egy zsarnok, úgy dolgoztatja az embereket saját javára. Data látja Szeturi
gonoszságát, próbál szót emelni ellene, de a leigázott nép hátat fordít neki,
és a „kenyéradóját" védelmezi. Az ilyen, meg ehhez hasonló esetek nagy
csalódást okoznak Datának, rájön, hogy az embereknek nincs szükségük a
jóságra, és a társadalom meg nem értése, az elfajzott erkölcsiség a be nem
avatkozás gondolatához vezetik el: „Akit felöltöztettem, éppen ő fosztott ki
engem, de ha nem is engem, akkor másokat" — panaszolja az elkeseredett
Data öreg édesapjának, aki megpróbálja megértetni fiával, hogy az önzetlen
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jóság a fontos és hogy a gonoszság akkor is létezni fog, ha mi nem teszünk
semmi jót.
A Dum Dzigua kocsmájában lezajlott tragédia a legjobb lecke Data
számára. Duru fiatalkorú lányát megerőszakolják, Data meg tudná akadá
lyozni a bűncselekményt, de ő hű marad elhatározásához, aminek az lesz a
következménye, hogy Duru meghal és két szegény gyereke árva marad.
Data akkor keményebb módszerekhez fordul, gonoszságra gonoszsággal vá
laszol: büntet, öl. De az új módszer sem hoz eredményt, az elpusztított go
noszság helyett másik terem: „felemelkedett a sárkány és egy levágott fej
helyett hetet nyövesztett magának". Akkor Data — nem hallgatva legjobb
barátai és bölcs édesapja tanácsára — kolostor helyett börtönt választ magá
nak: „És feláldozza magát Tutasha a sárkánnyal való harcban, saját testét
odadobja a gonoszságnak, és amikor a sárkány felfalja a testrészeit, ember
ré változik. Akkor kitépi a szivét Tutasha és azt ajándékozza az emberré
vált sárkánynak — az önfeláldozás következtében jósággá vált gonoszság
nak, maga Tutasha pedig felemelkedett az égbe, holddá változott és a vér
beli test Istenné vált".
Párhuzamosan fejlődik a regényben Musni Zarandia vonala és Szegedi
gróf világnézeti sztereotipjának a felbomlása. Musni — ugyanúgy mint Data
— a gonosz ellen harcol, de saját erkölcsi normái szerint: üldözi a bűnösö
ket és tisztítja a társadalmat az olyan erkölcstelen és korlátolt emberektől,
mint Szahnov, a titkos rendőrség egyik munkatársa. Musni számára a leg
nagyobb ellenség mégis Data, üldözi őt, be akarja bizonyítani fölötteseinek,
hogy a vérbeli rokonság számára nem jelent semmit. Ugyanakkor Data
mégis több, mint egy egyszerű ellenfél: „Krisztusra sem emlékezne senki,
ha Júdás nem árulta volna el harminc ezüstpénzért. Krisztus tragikus és em
lékezetes halála nagyban hozzájárult halhatatlanságához és megdicsőülésé
hez. Júdás tudatosan, előre megfontoltan, a szükséges eredmény érdekében
idézte elő Krisztus halálát. Én ebben szilárdan hiszek" — mondja Musni
egyik utolsó találkozásuk során Szegedi grófnak, ezzel elismerve Data sze
repét és saját szándékát.
Musninak, saját erkölcsi törvényei szerint ugyanúgy igaza van, mint
Datának, igaza van eszközeinek kiválasztásában is, de mivel egy ember szá
mára egyszerre nem létezhet két igazság, a regény etikai koncepciója abba
az irányba fejlődik, hogy az olvasó lassan saját maga válasszon a két lehe
tőség között. E szerzői vonalnak a megvalósítója Szegedi gróf, aki kezdet
ben teljesen megbízik Musni Zarandiában, egyetért az ő csendőri módsze
reivel, de a tapasztaltak során lassan Data felé fordul, az ő erkölcsi normáit
teszi magáévá, a kettő közül a valódi igazságot választja.
Data meghal, de Musninak sincs maradása ezen a világon: hiszen nincs
már kivel megmérettetnie magát. Saját kezűleg pusztította el azt az esz
ményképet, azt a forrást, amely élni és alkotni hagyta őt.

SZEGFŰ LÁSZLÓ (Szeged)
Idegenek, külföldiek Magyarországon
a pogánylázadások korában
1.
A magyar államalapítás szinte egyetlen jelentősebb forrása sem hagyja
szó nélkül az ország és az uralkodóház szerfeletti készségét az idegenek be
fogadására. l
Piligrim passaui püspök már Géza fejedelem uralkodásának első évei
ben jelenti a pápának, hogy a térítőmunkára „a szerzetesek közül számos
alkalmas férfiút, kanonokokat és mindenféle rangbéli papokat küldött ki",
mert újabban a magyarok „a papokat egyáltalán nem gátolják abban, hogy
bárhová is menjenek."2 Más kútfő szerint Géza fejedelem „külön elrendelte
azt is, hogy minden keresztényt, aki be akar országába lépni, részesítsék a
vendégbarátság és biztonság kegyében."3
István már tudatosan törekedett arra, hogy szándéka, elképzelései meg
valósításához minél jelentősebb külső segítséget nyerjen. Legendája szerint
„követekkel és levelekkel mindenfelé hírül adta kívánságát; erre sok pap és
egyházi személy . . . úgy határozott, hogy elhagyva székhelyét vándorútra
kél (elegerunt peregrinari); apátok és szerzetesek semmi tulajdont nem kí
vánva csupán arra vágytak, hogy ilyen mélyen vallásos fejedelem oltalmá
ban szabályaik szerint éljenek."4 így aztán nem csoda, ha „napról napra nö
vekedett a hívők egyháza, és a világ különböző vidékeiről, tudománya felől
hallva, sokan özönlöttek hozzá."5 Az uralkodó pedig, ha érdeke úgy kíván
ta, még attól sem riadt vissza, hogy egy-egy jelesebb személyt — mint pl.
Szent Gellértet — akár kegyes erőszakkal is visszatartson országában.6
Természetesen a jövevények között nemcsak egyháziakat, hanem vilá
giakat is találhatunk szép számmal. Elég, ha csupán István és Koppány
fegyveres összecsapására gondolunk, amely a pannonhalmi alapítólevél sze
rint valóságos belháború volt „a németek és magyarok között" (inter Teutonicos et Ungaros).7
Még ha klasszikus példára hivatkozik is István, ezek az élmények hatá
rozták meg az idegenek befogadására vonatkozó kormányzatpolitikai elveit,
amelyeket — mint ez közismert — fiához intézett Intelmeiben így rögzített:
„A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhat
nak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a
római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római ki
rályok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk a különböző tájakról . . .
Mert miként különb és különb tájakról és tartományokból jönnek a vendé
gek, úgy különb-különb nyelveket és szokást, különb-különb példákat és
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fegyvereket hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét
emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és
egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom néked
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és becsben tartsad, hogy
nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak."8
így aztán nem véletlen az, hogy számos név szerint ismert advena, aki
ket itt elősorolni idő hiányában nem szándékozunk, és számtalan olyan, aki
nek neve már nem öröklődött korunkra, lepte el az országot.9 (És az sem
lehet véletlen, hogy az idegen eredetű nemzetségek később arra törekszenek
— gyakran még fiktív ősök és történetek kreálásával is —, hogy bevándor
lásukat lehetőleg Szent István korára datálják.10)
Jöttek tehát nyugatról és keletről, északról és délről egyaránt. A kései
krónikás is, amikor kora uralkodó osztályának eredetét és etnikai összetéte
lét vetíti elénk, kénytelen az államalapításig visszanyúlni: „Mind Géza feje
delem és Szent István király idejében, mind más királyok napjaiban — írja
— jöttek Magyarországba csehek, lengyelek, görögök, spanyolok, izmaeli
ták, vagyis szaracénok, bessusok, örmények, szászok, thüringiaiak, meisiaiak és Renus vidékiek, kumánok, latinok, akik sokáig tartózkodtak az or
szágban, és bár a nemzetségüket nem ismerjük, a magyarokkal különböző
házassági kapcsolatba keveredvén, hasonló módon nemességet és szállásbir
tokot nyertek."11 Úgy tűnik tehát, hogy eredendően zavartalan és folyama
tos volt akár az ideig-óráig itt tartózkodni akaró, akár a végleg letelepedni
szándékozó idegenek beáramlása az országba. De a látszat csal.
2.

Köztudott, hogy István halálának csaknem napra a nyolcadik évfordu
lóján12 elemi erejű pogánylázadás robbant ki. Eleinte a népharag — úgy tű
nik — a vallási indíttatás mellett elsősorban az idegenek ellen fordult. „Eb
ben az időben — írja egy német szerző — sok jövevényt kiraboltak, elűzték
és legyilkolták őket."13
Szinte rímel erre a magyar híradás: „megölték a katolikus hitet őrző
klerikusokat és világiakat, meg lerombolták az Isten sok egyházát is. Aztán
Péter király ellen fellázadva, minden németet és olaszt, akik Magyarországszerte különféle tisztségeket viseltek, csúf halállal öltek meg."14 Amerre a
tábor vonul, „mindenütt a legnagyobb kegyetlenséggel koncolják fel a pa
pokat, szerzeteseket . . . jövevényeket, vendégeket, külföldieket és benn
szülötteket, akik vonakodnak Endrének hűséget esküdni és Krisztust megta
gadni."15 A lázadók hírnököket menesztettek még a király táborába is vak
merőn, hogy ott is kiáltsák ki: „a püspököket öljék meg a papsággal együtt,
kaszabolják le a tizedszedőket, vegyék fel újból a pogány hagyományt, tö
röljék el teljesen az adót, és vesszen Péter emléke németjeivel és olaszaival
együtt mindörökre és még azon túl is."16

380

Mindenütt megtámadták az országban élő németeket és olaszokat —
írja egy német forrás —, még jól járt az, aki puszta életét mentve átjutott a
határon.17 Péter király elfogatásáról pedig így tudósít Herimannus Augiensis: „miután az érte harcoló jövevények tömegét legyilkolták, feleségével
együtt különféle bántalmazásokkal megkínozták őt, azután szemeit kivájták
és elrendelték, hogy egy bizonyos helyre száműzzék őt."18
A kérdés tehát az, néhány esztendő alatt hogyan fajulhatott el ennyire a
helyzet, és mennyire volt általános ez az idegengyűlölet abban a történelmi
pillanatban Magyarországon?
3.

István királyt végső rendelkezése szerint unokaöccse, Orseolo Péter
követte a trónon, aki — a korabeli források tükrében úgy tűnik — indulása
kor rendkívül tehetséges, széles diplomáciai skálán játszó politikus, vitéz
katona, István örökére méltó uralkodó volt. Ám a belső átalakulás türelmet
len felgyorsításával és sikertelen külpolitikájával számos ellenséget szer
zett.19
Istvánnak tett esküjét sértve — nem minden ok nélkül — megfosztotta
az özvegy királynét javai egy részétől, más részét zár alá vetette, őt magát
pedig szigorú háziőrizetben tartatta.20 Ezzel a Gizella körül szerveződő cso
portosulás, amely feltehetőleg zömmel német származású előkelőkből ala
kult, szembefordult vele.
Nagyszabású tervei érdekében rendszeresen beszedte és szedette az
adókat, következetesen érvényesítve a törvényeket.21 így az elszegényedő
köznép ellenszenvét is kiváltotta.
Radikálisan, de — ismét csak ezt kell mondani — nem alaptalanul be
leavatkozott az egyház belső ügyeibe, önkényesen püspököket mozdított
el,22 és dédapja kultuszát próbálta elfogadtatni,23 így az egyház is elfordult
tőle.
Eleve nem szimpatizálhattak vele azok, akik a nőági örökösödésben
rejlő veszélyeket látva a fiág (Vazul és örökösei) pártján álltak.24 Ha pedig
igazolni lehet azt a feltevést, hogy Vazul herceg a besenyő törzsszövetség
egyik vezérének családjába házasodott be,25 ez a kör jelentősen kiszé
lesedik.
Bár Kázmér lengyel herceget segítette önállósulási törekvéseiben,26 a
cseheket mégis komoly haderővel és katonai akciókkal támogatta III. Hen
rik elleni harcukban.27 Amikor 1041-ben a csehek mégis behódoltak a né
met uralkodónak, a hazatérő magyar egységek tisztjei, katonái aligha lelke
sedtek Péter politikájáért.28
Bizánc elleni fellépése is kudarcot vallott: nem sikerült unokatestvérét,
Deljan Pétert visszasegítenie a bolgár trónra,29 sőt a véres leszámolástól
tartva Deljan seregének maradványaival jelentős számú bolgár menekült —
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köztük radikális állam- és egyházellenes tanaikról ismert bogumil eretnekek
— zúdult az országra; ezek — egykorú kútfők tanúsága szerint — hazánk
ban is nyílt agitációt folytattak (értelemszerűen Péter állama ellen is).30
Amikor az özvegy királyné körül szerveződő erők mozgolódni kezd
tek, nyilvánvalóvá vált, hogy a sikertelen külpolitika következtében hazaté
rő vert seregek és a nyomukban beözönlő, elégedetlenkedő menekültek, a
főurak és fegyveres kíséretük, a Vazul-utódok érdekeiért síkra szálló cso
portok, a kemény törvények igájába betörni nem akaró, adókkal sújtott, le
süllyedésre ítélt szabad magyarok, a háttérbe szorított németbarát párt és az
önérzetükben sértett főpapok etnikai hovatartozásuktól függetlenül egység
frontba tömörültek Péter megbuktatására, akinek így nem sok esélye ma
radt, menekülnie kellett.31
Úgy tűnik, ekkor még — legalább is érzékelhető — idegenéilenesség
nem ütötte fel fejét az országban.
4.

Lényegesen megváltozott a helyzet Aba Sámuel uralma idején. A volt
nádort a főúri, főpapi tanács azzal bízta meg, hogy Pétert elűzve „a királyi
nemzetségből valakit, aki alkalmas az ország kormányzására" ültessen a
trónra.32 Ő azonban félelmetesre duzzadt katonai erejében bízva, hitszegő
módon magához ragadta a hatalmat.
A hatalomváltást (még etnikai hovatartozás nélkül) véres megtorlás kö
vette: Péter következetes híveit kerékbe törték, megkövezték, taglókkal ver
ték agyon.35 Akinek sikerült elmenekülnie, Aba esküdt ellenségévé vált.34
Az új király helyzete megerősítésére — Péter befogadásának ürügyén
— a szegény közszabadoknak kedvező,35 ám félsikerű preventív támadást
intézett az Ostmark ellen,36 ugyanakkor a királyné korábbi helyzetén mit
sem változtatott,37 így a német-szimpatizáns csoportosulás automatikusan
elszakadt táborától és gyanússá vált szemében. Ugyanakkor, az elsietett ak
ciót követően, megalázó békealkudozásokra kényszerült a németekkel,38
ami jelentős tömegbázisa számára a frissen szerzett zsákmány és főképp
(női) foglyaik elvesztésével fenyegetett,39 tehát katonái is lassan kiábrándul
tak belőle, bár éppen az említettek miatt németellenességük is növekedett.
A Vazul-párt tagjai sorában — akik őt magát hitszegőnek ítélve, ural
mát bitorlásnak tartották40 — óriási vérfürdőt rendezett,41 ám amikor az őt
kánoni szigorral megrovó, bukását nyíltan megjövendölő főpappal, Gellért
tel nem mert leszámolni,42 megint csak gyengeségét mutatta ki. Jóllehet ez
a kiállás szinte egyedinek tűnik, és a főpapok zöme színleg behódolt Abának,43 az uralkodó mégis egyre nagyobb mértékben kényszerült a pogánykodó, hitehagyó, eretnek tömegekre, elnyomorodott belső és külső erőkre
támaszkodni,44 ami viszont már az előkelők rosszallását is kiváltotta. Még
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hívei is megdöbbentek azon a hazardírozáson, ahogyan túszul adott főembe
rei életével játszott.45
A Péter ellen kovácsolódott egységfront teljesen szétesett, politikai,
vallási és etnikai ellentétek jellemezték az országot, így aztán magától érte
tődő, hogy az egyébként is tehetségtelen hadvezér, Aba, árulás következté
ben csatát vesztett Ménfőnél 1044-ben,46 s ezzel sorsa is megpecsételő
dött.47
5.
Amikor tehát III. Henrik visszaültette Pétert a trónjára,48 az egy —
társadalmi értelemben — elemeire forgácsolt országot kapott vissza azzal a
feladattal, hogy ezeket egységbe rendezze, s újra beszorítsa a kereszténység
jármába és a feudális termelés menetébe.49
Bár „a föld népe" — egykorú tudósítás szerint —, amerre a győztes
sereg elvonult „kegyelemért és irgalomért" esengett a császárhoz, amit el is
nyert,50 az előkelők pedig nyomására hűséget esküdtek az általa visszahe
lyezett uralkodónak,51 mégis a kölcsönös bizalmatlanság légköre uralko
dott.
Péter mellé, hogy hatalmát megszilárdítsa, a német uralkodó „bajor és
cseh csapatokat rendelt",52 akik aztán győzelmüktől megittasodva, az aláve
tetteket mélységesen megvetve és semmibe véve garázdálkodtak, igazolva a
német évkönyvet, amely szerint „a király az egész népet kevesed magával
leigázta."53 Ekkor alakult ki Péterről az a vélemény, hogy „rendkívül ke
gyetlen ember", s végül „kegyetlensége okozta vesztét".54
Ebben a megvilágításban valószínűnek tűnik, hogy a magyar források
ban Péterről festett rendkívül negatív portré55 erre, a második uralkodására
vonatkoztatható. „Miután pldig Péter királlyá lett — írják —, a királyi fel
ségre jellemző jóindulatú magatartást teljesen levetkőzte és német dühvel
kegyetlenkedve fittyet hányt Magyarország nemeseire, s a föld javait a vad
állat módjára üvöltő németekkel meg a csacsogó fecskék módjára fecsegő
olaszokkal együtt dölyfös szemmel és telhetetlen szívvel zabálta föl, az
erősségeket, őrhelyeket meg a várakat a németek és olaszok őrizetére bízta.
. . . s abban az időben senki sem lehetett biztos hitvesének tisztességében,
vagy leányának, illetve nővérének szüzességében a király csatlósainak zak
latásai miatt, akik büntetlenül erőszakoskodtak velük."56 A méltatlankodó
magyar főembereknek pedig állítólag így felelt a király: „Míg az eszemet
bírom, valamennyi méltóságos és tekintetes bíró, albíró, százados, falu
nagy, továbbá minden főember és hatalmas tisztét németekkel töltöm be
Magyarország-szerte, földjét vendégtelepesekkel árasztom el, és teljes egé
szében a németek hatalmába adom. És ezt is mondta: Ez a név, Hungária,
az angaria szó származéka, és ezért ők szolgálni kötelesek. Ezek táplálták a
viszályt Péter király és a magyarok között."57
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A főurak tehát egyik összeesküvést a másik után szőtték ellene. Akiket
elárultak, besúgtak, azokat a király könyörtelenül kivégeztette.58
A köznép, amelyet újra a lesüllyedés réme fenyegetett, a most már hű
béri kötelezettségekből származó kegyetlen adóterhek és a bajor törvények
szigora is sújtott, kivált az óriási katonai veszteség áldozatainak rokonsága,
eleve gyűlölettel tekintett Péterre és idegenekből rekrutálódott fegyveres kí
séretére, amelynek teljesen ki volt szolgáltatva.59
Nem csoda hát, hogy amikor a Vazul-párti főurak és főpapok hívására
András és Levente hercegek az országba érkeztek, támogatásukra az egész
nép megmozdult.60
A már idézett forrásokból úgy tűnik, a népharag, kivált a német biro
dalom ellen már Aba korában kialakult, a gyűlölködés Péter alatt felfokozó
dott, és elsősorban az ő (német és olasz) zsoldosait,61 idegen kiszolgálóit
keresték halálra és gyilkolták le vérszomjas igyekezettel. (Érdekes módon a
források Péter cseh kontingenseit nem említik!) Mások, ha felesküdtek End
rére, megúszhattak a vérengzéseket.62
Ennek a megállapításnak látszólag ellentmond az a tény, hogy a felke
lők a biztosan Endre hívének számító, és épp az ő üdvözlésére siető Gellért
püspököt is legyilkolták kíséretének nagy részével együtt.63 Ám a szent
püspök kivégzésének rendkívül körülményes módja — amelyben mintegy az
eretnekekkel folytatott hitvitáikban gyakran alkalmazott hasonlatát realizál
ták ellene fordítva64 — bizonyíthatja, hogy az ő esetében inkább a szemé
lyes bosszú volt a domináns, semmint idegen származása.65
Más etnikai csoportokat (bolgárok, izmaeliták, zsidók stb.) atrocitások
nem értek, sőt a hercegekkel újabb advenák (oroszok, besenyők, lengyelek
stb.) is érkeztek hazánkba.66
6.
Röviden összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Vata-féle pogánylázadás
felkelőinek támadása — kivételes esetektől eltekintve — nem általában az
idegenek ellen irányult, sőt soraikban is számos idegen elem szerepelt, ha
nem Péternek a német—római birodalomból verbuválódott hívei, kiszolgá
lói és fegyveres kísérete (ha úgy tetszik, a hazánkban ideiglenesen állomá
sozó csapatok és a tanácsadói gárda) kiirtására törekedtek; de — mint min
den rendszerváltozáskor gyakorlat — megkísérelték a számukra veszélyes
nek ítélt értelmiségiek likvidálását is.
Magától értetődő tehát (hogy stílusosan zárjam előadásom): Endre ki
rály nem tagadta meg Gellért volt híveinek kérését, kiadta a vándor és jöve
vény atya holttestét iperegrini atque hospitis patris corpus),61 hogy oltárra
emelve szentként tisztelhessék őt.68
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THOMAS SZENDREY (Erie)

The Origin and Development of Christian Democracy
in Hungary: the Role of Alexander Giesswein, Writer,
Social Reformer and Scholar: 1 8 5 6 - 1 9 2 3

Recent events have transformed the landscape of political life in Hungary and one of the major elements of that change comprises the re-emergence of Christian democracy. This is manifested most evidently by the
presence of the KDNP — Christian Democratic Peoples Party — in the
newly elected parliament, but also by the essentially Christian democratic
program of the MDF, the Hungarian Democratic Forum. This is quite evident from its policies, but further by the presence of both of these groups at
the meeting of the International Christian Democratic Union held in Budapest recently.
Changes of such magnitude must of necessity harken back to deeply
held and preserved historical traditions. The necessary elaboration of the
numerous and diverse elements of that tradition and the reasons for its
preservation should, indeed must, be examined; this comprehensive task
would call for more than one brief presentation such as this one. Therefore
it is necessary to emphasize the role of one individual, and in my estimation, the one who best embodied that combination of activities, attitudes,
and ideas, was Alexander Giesswein, writer, politician, social reformer,
scholar, and priest. I now wish to turn to an examination of his life and
work, taking special note of those activities most evidently related to the
development of Christian democracy broadly conceived and always conscious of its essential social development and component.
There can be no doubt that intellectual life in Hungary in the period
1880—1920 was characterized by a great outpouring of talent, frenzied activity, the search for new orientations and initiatives, and an attempt to resolve some of the burning issues of the uneven and pressing socio-political
problems facing Hungary and its peoples. In this maelstrom one can take
note of numerous ideological, philosophical, and religious orientations and
explanations of the issues and many possible directions were pointed out to
solve the ills besetting the nation. All of this also occured in an era which
witnessed the millenium of the founding of Hungary (1896), an occasion
for much self-congratulation characterized mostly by an inability and often
unwillingness to recognize the problems by the historical ruling elements of
the country.
However, if this era, especially its second twenty years and beyond,
does have a common characteristic in spite of the manifold and obvious dif-
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ferences, it undoubtedly was the preponderance of interest in these social
problems and the philosophical dimensions and significance of these. The
multifaceted intellectual and political activities of Alexander Giesswein only
confirm this analysis and contribute to its multidimensional vitality. While
Giesswein may not have been the major personality of the intellectual and
political movements of his time, especially from the late 1890's until his
death in 1923, he nonetheless had a unique role in all of this by virtue of
his inevitably mediating position between the competing ideological and
political factions. He was, after all, a Catholic prelate and seminary professor, often at odds with the upper clergy and inalterably and consistently
opposed to any form of determinism in the realm of philosophy and social
thought. His subsequent political involvements in the movement for greater
social justice through some forms of Christian social reform, including
ideas based on the papal social encyclicals and the theory and practice of
Christian socialism, his steadfast commitment to democratic ideals — which
even his opponents in the theological and philosophical realm recognized
and respected — and his stubborn opposition to both Red and White extremism and terrorism during the revolutionary upheavals of 1918—1920,
always placed him in the center of controversy and singled him out for attention on account of his position as a conciliator in these struggles both
religious and political. His reflections on his role as conciliator resulted in
numerous essays on the meaning of human destiny and contributed mightily
to the formation of his philosophical reflections on history, society, and
culture.
Indeed, when the street named after him in his hometown of Tata in
Transdanubian Hungary was renamed during the Rákosi years it was
changed to Egység utca or Unity Street; even though the intent of those
who changed the name of the street was to disparage and dishonor his
memory, oddly enough they picked a name which memorialized, certainly
inadvertently, his lifelong task of searching for unity amongst competing
ideological, political and religious orientations. (I pointed this out in a lecture in Tata in February 1984, while conducting research on Giesswein
there.)
To exemplify further the points made thus far, especially the divergent
manifestations of the intellectual and social life of this era and the significance of mediation, the following may be instructive. The concern with social thought and the establishment of social reform movements permeated
every realm of human activity. Oszkár Jászi posed a whole series of questions about land reform, the nationality issue, the role of sociology in public life, and the critique of the Marxist vision of history from the point of
view of bourgeois radicalism; György Lukács opened the way to the social
analysis of literature with his writing on modern drama; Bódog Somló and
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Gyula Pikler combined psychological and sociological observations with
the study of public law and jurisprudence; issues of social ills agitated
writers such as Endre Ady and Dezső Szabó, anarchists as Count Ervin
Batthyány, socialists such as Zsigmond Kunfi and Ervin Szabó, Protestant
churchmen such as László Ravasz and Catholic scholars and clerics as
Giesswein, Ottokár Prohászka, Sándor Ernszt, and Béla Bangha; one
should also recall that Arnold Hauser's social analysis of art and Karl
Mannheim's sociology of knowledge were inevitably influenced by these
same movements of thought and social reform. The list could be extended,
even specified and detailed, but the possibility of conflict among these
numerous and evidently contradictory manifestations of concern in the
social realm on the intellectual level certainly and even more so on the level
of politics, as the history of the era of revolutions amply demonstrated, was
certainly on obvious condition to be reckoned with.
It was out of and eventually in reaction to this maelstrom of events and
movements that characterized Giesswein's political career. Present and ac
tive in the establishment of the Catholic People's Party in 1895, Giesswein
soon turned much of his energy to movements of social reform and was ac
tive in the Christian socialist organizations, eventually culminating in the
founding of a political party stressing the social reform message of the
gospels, namely the National Christian Socialist Party in 1910.
Even though one could deal with any of these individuals and move
ments or any combination thereof, an understanding of any one of them is
also essential. While most of these individuals and movements have been
examined, some in much more detail than others, the life and intellectual
development of Giesswein has inevitably been neglected; the reasons why
are also instructive in any attempt to understand the interplay of philosophy
and history on the one hand and ideology and politics on the other. Obvi
ously, the career of those who were or became the active supporters or ad
vocates of one or another political or ideological orientation were written
about by their supporters or detractors and rather often by both. However,
those who attempted to either mediate among these conflicting intellectual
and political, or for that matter religious or ideological, orientations and
did not share the deterministic outlook of one or the other of the conflicting
or competing political factions, were inevitably depracated, neglected, dis
missed, or misunderstood and there often the matter rested. This has be
come the fate of Giesswein; attacked by the Marxists and bourgeois radicals
for his firm Christian beliefs and treated with disdain or condescension by
many of his co-workers who opposed his equally firm democratic ideals,
commitment to social justice, pacifism in time of war, and patriotism in a
very nationalistic age. He died as an isolated member of the Hungarian
parliament in 1923, having been forced to resign most of his positions in

390
Catholic intellectual, political, and educational life and witnessing the
demise of an effective and functioning democracy in his homeland. Even
many of his former supporters joined eventually the so-called Christian-na
tionalist orientation of inter-war Hungary; he, however, refused to follow
them. He was perceptive enough to recognize that joining that course or
orientation would bring him into conflict with those values and ideals he
had espoused for so long. Even now, he still offered his services as a medi
ator.
Even though his death was remembered and commemorated by the
publication of a memorial volume, one heard much too little about his ideas
and politics in inter-war Hungary, except indirectly in the Catholic social
reform movements of the 1930's which had been inspired by him. An at
tempt was made to resurrect some of his social and political ideals by the
advocates of Christian democracy from 1945 to 1948, but this too passed
from the scene rapidly with the Sovietization of Hungary. The story of
these efforts, especially the work and writings of János Pálffy and István
Barankovics, stands at the renewal of Christian democracy after World War
II and together with some visible efforts in 1956, forms the more immedi
ate background to the resurgence of the KDNP in our own day. It should
just be noted that the tradition represented by Giesswein was not compro
mised by the political involvements of the inter-war Christian-national ori
entation.
Some books on the role of religious movements in the inter-war period
have been published, but the history of the entire movement is presented in
a quite undifferentiated manner; furthermore, the ideas and activities of
Giesswein, especially his works of a theological and philosophical nature
continue to be mostly neglected, but no longer so evidently misunderstood.
However, the history of Hungarian Christian democracy remains to be
written.
One Marxist inspired writer on these affairs, for example, dismisses
Giesswein's attempts to construct a philosophy of history, synthesizing
philosophy and faith, as an impossible exercise. However, it was precisely
his beliefs which led him into his numerous political and social involve
ments and also to his concern with the complex of issues most properly
identified as philosophical reflection on the meaning of the human condi
tion, something he sometimes called the philosophy of history and at other
times the theory of culture and society. Before turning to these, one should
look at some of the other aspects of his life and career.
Born in the Transdanubian small city of Tata in 1856, he spent much
of his life there and in Győr, where he eventually became a seminary pro
fessor, for a number of years secretary to the bishop of Győr, eventually
also a domestic prelate of the Catholic Church, and a respected scholar, so-
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cial reformer, and political organizer. His early works dealt mostly with
theological and linguistic issues, culminating in a major work Die Haupt
probleme der vergleichende Sprachwissenschaft in ihren Beziehungen zur
Theologie, Anthropologie und Philosophie; he also wrote about the struc
ture of the Uralic and other languages, Egyptology, comparative religion,
sociological theory, educational policies, and philosophy. Later in life he
wrote on issues of Church history and economic and social problems. He
attended numerous international congresses and spent many years as a
member of the Hungarian parliament.
All of his scholarly writings were informed by a desire to synthesize
faith — especially as reflected in the works of St. Augustine, St. Anselm,
and St. Thomas Aquinas — and the accomplishments of the historical, lin
guistic, and especially the social sciences. In this respect, his activities as
the vice-president of the St. Stephen Academy (the major Catholic organi
zation devoted to the promotion of scholarship and literature) in the early
years of the twentieth century, were also directed to achieving a workable
synthesis of faith and knowledge. This concern remained with him
throughout his life and found expression in his last published essay, entitled
Sciences and Religion in the Twentieth Century; after showing how nine
teenth century misunderstandings about both science and religion con
tributed to their alienation and stressing how scholars who have lost their
faith in a transcendent universe inevitably turn to an ersatz religion, he
concludes by stating his own conviction (buttressed by a historical discus
sion) that the two confirm each other and are not antagonistic at all. Fur
thermore, to his fellow Catholic scholars he always emphasized the impor
tance of excellence in learning, stating that belief is no substitute for schol
arship. His own intellectual work was invariably an example of this.
Not only his scholarship, but also the social conditions of his day
turned his attention to the rather evident social and cultural difficulties fac
ing Hungary during these decades. In this he was supported by the bishops
of Győr, first János Zalka and then Count Miklós Széchenyi, who estab
lished a sociology study group at the Győr seminary and supported the so
cio-political reform activities of his clergy. Giesswein played a leading role
in this, being active in the formation of the Catholic Peoples Party some
years earlier; this helped to establish his subsequent political career, being
a member of the Hungarian parliament, with only a few short interruptions,
until his death. He was even mentioned as a compromise candidate for
prime minister in 1918, but this never materialized.
His interest in these social reform activities were deepened by his in
volvement as early as 1892 in the Catholic social reform movements of
France and southern Germany; he wrote a number of tracts on these sub
jects. Building upon these examples, Giesswein established Christian work-
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ers organizations, first at Győr — an industrial city in Trans-Danubian
Hungary — and later in Budapest and other parts of the country; wrote ex
tensively about the theories and ideas supportive of the movement, becom
ing acqainted in the process with the wirtings of Carlyle, Ruskin, LePlay,
Ketterer, and others, and contributed to the establishment of the Christian
social movement in Hungary in 1903, the Keresztény Szociális Egyesületek
Országos Szövetsége; he remained its president until its dissolution in
1919. Given the attitudes of the upper clergy and the still semi-feudal (or
Neo-baroque) character of the country, the conflict between Giesswein and
most of the upper clergy (he had the support of his own bishop and a few
others) soon became manifest and the development of this conflict repre
sents in large measure the socio-political struggles of that era not only
within the Catholic Church, but among those who studied and witnessed
the social problems of the age and those who accepted the political, social,
indeed even cultural status quo. His deep and sincere religious commitment
and the philosophical and intellectual positions based upon that, naturally
brought Giesswein into conflict with the socialists, such as Ervin Szabó and
Zsigmond Kunfi, whom he sometimes debated in sociological circles, and
the bourgeois radicals, especially Oszkár Jászi, who had a great respect,
even though he by no means shared his beliefs, for Giesswein's activity and
person. Nonetheless, during the course of their debates and political activi
ties, Giesswein's opponents consistently praised his dedication, knowledge,
and commitment to social justice. Giesswein was not only an outstanding
scholar, but a man of deep faith and he attempted to synthesize these in all
of his activities.
Giesswein's understanding of the social situation rested not only upon
sociological studies, but upon a deeper foundation, namely a philosophy of
history essentially Augustinian in its inspiration and antagonistic to the determinist views of history and human development found in much of nine
teenth century liberal and positivist thought. Giesswein's social reform
ideas thus undoubtedly rested upon what can be characterized either as a
sociological theory or a philosophy of history. I would opt for the latter
characterization, based in some measure on the ideas of Paul Barth as ex
pressed in his book Die Philosophie der Geschichte als Soziologie and also
the generally accepted characterization of speculation about the meaning of
history as a philosophy, or in this instance even theology of history,
Giesswein's views, while informed by sociological data, were more con
cerned with meaning in time than explanation of social phenomena in theo
retical terms. That he was aware of the issues involved is evident from
even the title he gave to his major work on this theme: Történelembölcselet
és szociológia (Philosophy of History and Sociology), delivered as a major
lecture at a meeting of the St. Stephen Academy in 1904. In this he argued
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against sociological positivism, pointing out in effect that it cannot explain
the why or causation in history, only its manifestations. He recommended
instead the Christian view of history as formulated in Augustine's De Civitate Dei as an explanation which also dealt with causation and the ultimate
meaning of the historical process within a Christian axiology. Giesswein
wished, in effect, to incorporate sociological data and analysis into the Augustinian historical vision. He attacked in the process not only what he
considered the pretensions of positivism, but also pointed to the problems
associated with the ideas of Gobineau, Chamberlain, and the biologically
based sociological system of Spencer, who incidentally exercised a powerful influence on the Hungarian burgeois radical sociologists, including
Jászi. He thus found himself in opposition to a very powerful current of
ideas and also to the intellectual aspirations of some church institutions at
the other end of the ideological spectrum and this was so in spite of his essentially Christian perspective and world view.
Even though he based his philosophy of history on the cosmic and
transcendent vision of St. Augustine — and there can be no doubt of his
commitment to that vision — he nonetheless supplemented it with a creative
synthesis of the intellectual currents of his own times. He examined and
even pointed out the shortcomings of the development of the human condition in time (even apportioning blame if justified on clerical and secular
rulers and leaders), and attempted to point out the proper path of development and a certain possibility of progress in time. In effect, he argued for a
type of evolution which attempted to harmonize the Christian vision with
an organic view of human society. His recognition of the notion of development was based upon the fact that the basis of human life is the world
about us (reality or the immanent world), while the primary focus of development and change are ideas and ideals of a transcendent nature; history is
thus for him ultimately directed and shaped by ideas and spiritual forces.
This brings his notion close to some elements of the geistesgeschichte orientation of Wilhelm Dilthey and numerous other thinkers, who in turn exercised a profound impact on Hungarian historical and philosophical
thought and life in this century.
The ideas of Giesswein and other Catholic thinkers of the time, such
as Ottokár Prohászka, clashed with those of socialist and radical thinkers at
the debates and meeting of the Társadalomtudományi Társaság — the Social
Science Society — especially at a meeting devoted to the issues concerning
the direction of social progress. Here Giesswein developed his ideas at
some lenght; we can deal here only with two key points of his argument.
First of all, Giesswein pointed out that social progress has an undulating
motion which reflects or is the consequence of the opposition or tension
between the individual aspirations and social aspirations. Incidentally, he
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developed this point in much more detail in his major sociological work,
Egyén és társadalom (The Individual and Society), published by the Hungarian Academy of Sciences in 1915. While these conflicts and even their
nature and patterns can be studied by social science, their ultimate meaning
cannot be explained with the tools of the social scientist. Giesswein even
conceded to his opponents that one must analyze the social sphere, but he
stressed that social developments have their causes not only in the social
movements, but much more evidently in the moral and intellectual sphere.
Furthermore, Giesswein also took exception to the notion of the necessity
of class conflict, pointing instead to an organic theory of society, stressing
the notions of harmony and solidarity. His very deep and extensive involvement in the social reform movements was thus informed both by a
spiritual vision and an understanding of the accomplishments of the study
of society. His manifold activities and involvements in issues and movements as wide-ranging as the peace movement, the feminist movement, and
the propagation of the Esperanto language, together with his many memberships in religious and political organizations, mark him as one of the
most committed of individuals to the betterment of the human condition,
but always with the recognition that ultimate human happiness must point
to a spiritual and transcendent vision.
The formulation of the ideals of the Christian conception of life
brought him into conflict not only with those who did not share this ideal,
but also with those who in his estimation tied the Church too closely to the
existing social, political, and cultural realities, conditions which Giesswein
was committed to changing.
He continued his self-imposed task of sorting out the ideological confusion of the early twentieth century in an atmosphere of national tragedy
and dissolution, accompanied by revolutionary political changes. One example of his effort was the establishment by him of a journal entitled Aurora; in the program article of the first number (late 1919), Giesswein
elaborated his program which included the following words, almost as a
challenge to those who could not or would not face the unavoidable consequences of war and revolution: "Catholicism is not a saline solution for the
preservation of outdated ideas." It was, in effect, this comment, which differentiated him from the post-World War I path followed by Prohászka and
Bangha, who became the ideological formulators of the so-called Christian
and national ideology of the inter-war years. That formulation, to a great
measure on account of its contradictory character, gradually broke down
under the twin pressures (one negative and one positive) of National Socialism and a resurgent Catholic social movement which embodied in its essentials some of the values Giesswein had stood for — democracy, social
reform, the Christian humanist tradition broadly conceived — which were
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to guide the efforts of those who valued these ideals in the greater conflagration of World War II and its consequences.
It should not be surprising that his thought and activities were not appreciated by many. He certainly deserves to be better known, but he shares
the problem of many of those whose philosophical writings are tied to a
language known to few. In my estimation, he was one of the precursors of
the ideas of personalism and Christian democracy, of Christian speculations
about the meaning of history in our rapidly changing and highly ideologized world, indeed even of some of the ideas developed at the Second
Vatican Council and Christian philosophy in our own times.
Undoubtedly, he was a worthy predecessor of the resurgence of
Christian humanism and democracy in the Hungary of today.

SZŐKE GYÖRGY

(Budapest)

Magyarok Szolzsenyicinnél — Szolzsenyicin a magyaroknál
A peregrináció fogalma, de gyakorlata is igencsak módosult száza
dunkban. Előtérbe került, tömegessé vált a messze nem önkéntes távozás a
szülőhazából. Haza és világ, nemzet és emberiség problematikája ezáltal is
jóval bonyolultabbá és tragikusan összeegyeztethetetlenné vált.
Szolzsenyicin mindezt önnön sorsán keresztül is megtapasztalhatta,
írónak, művésznek nemigen adatik meg, hogy annyira beteljesedjék rajta
Oscar Wilde egykoron híres, az idők folyamán langyos közhellyé hígult
aforizmája, miszerint nem a művészet utánozza az életet, hanem az élet a
művészetet, miként ez Szolzsenyicinnél történt.
Monumentális regénye, A pokol tornácán egyik fejezetében a foglyok
— a Gulág-világ peregrinusai — commedia dell'arte-szerű bírósági tárgya
lást improvizálnak a börtöncellában. Megannyi nyomozóbot-csinálta álkém,
áláruló ül a zárkában: az életüket keresztülhúzó, deformáló bírósági komé
dia áldozatai. Ironikus paródiájuk helyben rögtönzött vádlottja nem más,
mint az Igor-énekből és Borogyin operájából is jól ismert orosz nemzeti
hős, Igor herceg, akit a polovecekkel való együttműködésért a foglyokból
alakult bíróság a szokásos húsz évre ítélne. Az ügyészen is jó szovjet szo
kás szerint túltenni kívánó, ügyvédet alakító fogoly viszont, társai nem kis
gaudiumára, még ennél is „súlyosabb" ítéletet javasol (ami elméletben
ugyan létezett a szovjet Btk-ban, a gyakorlatban — néhány kivétel, köztük
Trockijé erősíti a szabályt — nemigen alkalmazták): a dolgozó nép ellensé
gének nyilvánítani és száműzni hazájából.
Az 1950-es évek végén írott regény eme burleszkjelenete válik a
wilde-i aforizma szellemében tragikus valósággá 1974-ben, amikor is az ak
kor már világhírű Nobel-díjas Szolzsenyicint letartóztatják, a hírhedett, ál
tala is megrajzolt Lefortovo-börtönbe szállítják, majd írói hírnevét és oroszságát megcsúfolva megfosztják állampolgárságától, kiebrudalják hazájából,
s repülőgépen erőszakkal Nyugat-Németországba transzportálják. (Ahol
Heinrich Böll fogadja, s ülteti kocsijába. Az autópályán szirénázó rendőr
autó előzi meg és állítja le őket: a tartományi belügyminiszter virágcsokrot
ad át az írónak, hozzátéve, hogy feltételezése szerint Szolzsenyicint beiügyes szervek virággal még nemigen üdvözölték.)
Szolzsenyicin említett regényének, melyet A pokol tornácán címmel ol
vashatunk magyarul, orosz eredeti címe: Az első körben. S ez a cím nem
csupán a dantei pokol szimbolikájára utal. A regény egyik főszereplője „a
nyirkos földre kört rajzolt. — Látod ezt a kört? Ez a haza. Ez az első kör.
Itt pedig a második. — Tágabb kört kanyarított. — Ez az emberiség. És azt
hinni, hogy az első belefér a másodikba? Szó sincs róla! Itt, az első kör
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szélén vannak az előítéletek kerítései. Itt még szögesdrót és géppuskák is
vannak! Itt jóformán sem testtel, sem lélekkel nem lehet áttörni. Mintegy az
derül ki, hogy nincs is olyan, hogy emberiség. Csak hazák vannak, hazák,
mégpedig mindenkinek más és más . . . "
A nemritkán nacionalistának, izolacionistának tartott Szolzsenyicin
igen határozottan utal itt az első körből a második, tágabb kör felé, a nem
zettől az emberiségig vezető út tragikus átjárhatatlanságára. Korunkban na
gyon is érzékelhetjük a szolzsenyicini gondolat valósságát, a probléma
megoldhatatlanságát, nemzet és emberiség, nemzeti és kozmopolita kategó
riáinak egymás ellen fordítását, illetve fordulását.
Egykoron Kazinczy még azt írja egyik levelében^ hogy ,,a' patriotiz
mus nem ellenkezik a' cosmopolitizmussal". A mai Értelmező Kéziszótár
szerint viszont a kozmopolitizmus „a szülőfölddel, a nemzeti hagyománnyal
és műveltséggel, a hazafíassággal szemben közömbösséget hirdető, ezeket
lebecsülő polgári elmélet, illetve magatartás." Ma már Csokonai rousseau-i
indíttatású gondolata is — „Ember és polgár leszek" — egyre nehezebben
realizálható. A kozmopolitizmus, a világpolgárság egykor oly magasztos
gondolata diszkreditálódott, s a fogalom értékvesztettsége mindmáig tart.
Amiben az egykori hivatalos szovjet ideológiának is nem kis része van.
Szolzsenyicin regényében, A pokol tornácánban szó esik a kozmopolitizmus
elleni kampányról, a fogalom elleni hajszáról: „Egy szajhalapocskában, egy
vacak pletykalapocskában — írja az 1949-es esztendő utolsó napjait megele
venítő regényben —, amely mindennel foglalkozott, csak azzal nem, ami a
dolga lett volna — tudniillik irodalommal — (elárulhatjuk, hogy a Lityeraturnaja Gazetára utal a szerző. Sz. Gy.), valaki el kottyantotta ezt a mérgező
kifejezést: kozmopolita. S a szó kapóra jött! Az a gyönyörű, büszke szó,
amely egyesítette a világot, amellyel a legnyíltabb szívű lángelméket koro
názták meg — Dantét, Goethét, Byront —, ez a szó . . . elvesztette fényét,
összetekeredett, sziszegni kezdett. . ."
Szolzsenyicint éppen a maga nemzeti érzékenysége teszi
fogékonyabbá, nyitottabbá más népek — köztük a magyarok — megértése
irányában.
Szinte nincs is olyan műve, amelyben valami magyar vonatkozásra ne
lelnénk. A Gulág-szigetvilágban ihletett, pasztellszerű finomsággal vázolja
föl a fiatalon táborba került Rózsás János portréját. Aki felé — mint Szol
zsenyicin írja — „Oroszország csak az egyik felét fordította — azt, amelyi
ken ülni szoktak." (Ahogy Rózsás János is érdekesen festi meg egykori
rabtársának, Szolzsenyicinnek alakját a Keserű ifjúságban.) Rajta kívül föl
fölbukkannak a négykötetes műben más magyarok arcélei is. Mendel Irmáé,
akit partnere a színházi előadásról egyenest a hírhedt Ljubjankára visz. Sza
bóé, az egykori polgárháborús parancsnoké, aki három évtizeddel később, a
Gulág foglyaként mondja el az írónak, hogy ha tehetné, most összeszedné
egykori partizántársait, hogy a Gulág moszkvai urai ellen vezesse őket.
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Az írónak a nemzeti problémák iránti fogékonysága villan föl az Ivan
Gyenyiszovics egy napjában. Amikor a napi munka végeztével sorakoztatják
a foglyokat, a létszámellenőrzés során kiderül, hogy egy fogoly hiányzik:
az a moldvai román, aki — ellentétben a temérdek álkémmel — valóban
kém volt. A csikorgó fagyban miatta várakozó foglyok fölzúdulnak, mikor
végül is előkerítik, „mert hát nem tréfadolog ám ellopni ötszáz embertől
egy fél órát . . . s ekkor kiugrik egy magyar a 32-es brigádból, s fenéken
billenti, nagyot rúg a hátuljába!"
Nemcsak a könyveknek, a fordításoknak is megvan a maguk sorsa.
Midőn 1962 novemberében a Novij Mirben megjelent az Ivan Gyenyiszo
vics egy napja, a Nagyvilág oroszos szerkesztője, Elbert János azonnal föl
figyelt az elbeszélés kivételes értékére. A legkiválóbb műfordítót, Szöllősy
Klárát kérte föl a mű tolmácsolására. Szöllősy már másnap jelentkezett: re
mekművet olvasott, nem tudja letenni. Fordítását mégsem vállalhatja: a lá
gernyelv ugyanis teljesen ismeretlen számára, mivel (sajnos?) nem állt mód
jában ezt a speciális terminológiát elsajátítani. Immár ezzel a kritériummal
is számolva a következő fordítójelölt Wessely László lett, nem utolsósorban
azért, mert — egyáltalán nem önszántából — jónéhány évet töltött a Gulágvilágban. Számára revelációt jelentett a mű elolvasása: nem csupán irodalmi
értékével nyűgözte le, de a maga egykori élményei is fölelevenedtek. A for
dításnak azonban ő sem mert nekivágni, mert (sajnos?) sem Recsket, sem
Kistarcsát, sem Vácot nem járta meg. Az orosz lágerszavakat ismerte
ugyan, magyar ekvivalenseikkel azonban nem lehetett tisztában. Az egyre
gondterheltebb szerkesztő végülis sikerrel szétvágta a gordiuszi csomót.
Fölkérte Szekeres Györgyöt, az Európa Kiadó irodalmi vezetőjét — aki
ugyan oroszul nem tudott, de megjárta az ötvenes évek magyar börtöneit, s
így a hipistől a vamzerig az egész idevágó magyar szókészlet a kisujjában
volt —, hogy legyen a munka során Wessely segítségére. Kettejük tevékeny
kooperációjának eredménye a végül is hiteles és sikeres magyar fordítás.
A pokol tornácán című regény fő színtere egy Moszkva melletti szigo
rúan titkos objektum, amely hermetikusan el van zárva a külvilágtól. Ebben
a börtön-kutatóintézetben (az intézményt a foglyok egymás között saraská
nak nevezik, ami vajmi nehezen magyarítható: valahol a sóhivatal és a kupi
között húzódnak jelentéstartományának határai) dolgozik-raboskodik a tech
nika különböző területeinek számos jeles — nemegyszer világhírű — tudó
sa. Természetesen (?) hamis koncepciós vádak alapján ítélték el őket. Egyi
küket — a Dnyeprogesz, az első szovjet vízierőmű tervezőjét — például
azért, mert „eladta" az erőmű terveit a németeknek. Tudósi mivolta mellett
ezermester is. Rabtársának születésnapi ajándékként egy maga készítette ci
garettatárcát nyújt át. S ennek kapcsán meséli: „Amikor a Ljubjankán egy
cellában ültem Esterházy herceggel (mi mindenre is jó a Gulág-világ: szer
zőnk biztonságosan meg tudja különböztetni az Esterházyak hercegi és grófi
ágát is . . .Sz. Gy.), a falon függő Börtönszabályzatból tanítottam oroszul
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— születésnapjára három, kenyérből készült gombot ajándékoztam: esküdö
zött, hogy ilyen becses ajándékot még a Habsburgoktól sem kapott."
A főhős felesége a moszkvai egyetem aspiránsa: bebörtönzött férjéről
természetesen egy szót sem szólhat társainak. A Sztrominkán, a moszkvai
egyetem híres-nevezetes kollégiumában lakik. Szobatársnői mindegyikét va
lami gond nyomasztja: egyiküket éppen előző este akarták zsarolással téglá
nak beszervezni, a másik férjet keres — hiába. Nem kevésbé gondterhelt
magyar szobatársnőjük, Erzsike is, aki „. . .ráadásul senkinek sem beszél
hetett a maga külön félelmeiről, az egész európai kontinensen egyedülálló
magyar sorsról."
„Az egész európai kontinensen egyedülálló magyar sors"-ot itt talán
némi szelíd iróniával fölemlítő szolzsenyicini jellemzés eléggé találónak
tűnik.
*

Más népeket, nemzeteket megismervén — s a Gulág oly sok nép fiait
olvasztó szörnyűséges kohójában erre igazán volt alkalom —
kristályosodott ki valójában az íróban a magáénak a sajátossága is. A
sovinizmusba hajló egykori gogoli vízió századunkbéli apokaliptikus
megvalósulása során (a Holt lelkekben a szimbolikus, száguldó
Oroszország-trojka elől „félreállnak és utat engednek neki más népek és
államok") Szolzsenyicin a sajátosan nemzetiből kiindulva jut el más népek
megértéséig, s ezen keresztül érti meg, ábrázolja azt, ami közös bennük,
ami táborok és nemzetek fölötti: ami az ember.

A J I E K C A H ß P C. C T M K A J I H H

(MocKea)

ÜAeojiorHHecKafl H KyjibTypuas 3KcnaucHfl CTaJMHH3Ma B Beurpim
(sTopan nojiOBHHa 1940-x — iiepnasi nojioBHHa 1950-x r r . )
K o r a a B Miojie 1945 r. maßbi ^ep^caB aHTH<f>aiHHCTCKOH KoajiHHHH
coöpajiHCb B üoTCÄaMe, MToőbi oöcyAMTb Bonpocbi nocJießoeHHoro
ycTpoiicTBa MHpa B Eßpone, CTanHH, nbiTaacb pa3Be«Tb 3aKOHHbie
onaceHHH COK)3HHKOB 3a cyflböbi .aeMOKpaTHH Ha Bocimé KOHTMHeHTa,
3a«BHJi Ha BCTpene c HHMH: «Y Hac HeT H He MOiKeT 6biTb TaKHX uejieß
. . . KaK HaBH3bmaHHe cßoeß BOJIH H CBoero peacHMa . . . Hapo^aM
Eßponbi, 3imyuiHM OT Hac noMomn. Haiua uenb COCTOHT B TOM, HTOÖM
noMOHb 3THM HapoaaM B HX ocBooo^HTejibHOM 6opb6e. . . H nOTOM
npeflocTaßHTb HM ßnojiHe CBOÖOAHO ycTponTbca Ha cBoeß 3e\uie TaK,
KaK OHH XOTHT». 1 T O ^ O M no3Hce, B cßoeM nHCbMe K npeMbep-MHHHCTpy
BeHrpHH O. Ha/no rjiaßa coßeTCKoro npaßHTejibCTBa 3aßepflJi: «Mbi 6bi
H3MeHHJiH Hauieii H,aeojiorHH, Mbi 6bi AesopraHHSoßanH paubi Hamen
napTHH, ecjiH 6bi Mbi He yßawajiH Manbie HauHH, ecjiH 6bi Mbi He
yßa^caJiH HX npaßa, HX He3aßHCHMocTb, ecjiH 6bi Mbi nbiTajiHCb BMCIUHBaTbCH B HX BHyTpeHHHe flena».2
rioHeMy B 1945—1946 rr. coßeTCKoe pyKOBo^cTBo HeH3MeHHo
3aüBJiHJio o CBoeM HeBMeiuaTeübCTBe BO BHyTpeHHHe AeJia BOCTOHHOeBponencKHX rocy^apcTB? H T O CTOHJIO B peanbHocTH 3a yßepeHHHMH
CTajiHHa H ero OKpy5KeHH5i? B KaKoß Mepe yTBep)Kn,eHH5i COBCTCKHX JTHaepoB cooTßeTCTBOBajiH cTpaTernnecKHM ycTpeMJieHHSM C C C P B ero
BHeiuHeR nonHTHKe H KaKyio pojib B HHX nrpajiH CHioMHHyTHbie TaKTHnecKHe cooöpaaceHH«?
OaKTop coßeTCKoro .naBJieHHii BJIHÍIJI Ha nonHTHMecKyio cMTyaunio
ß CTpaHax BOCTOHHOÍÍ Eßponbi HaHHHaa c nocnenHero 3Tana BOHHbi, He
ocTaßaacb B TO xce BpeMH HeH3MeHHbiM Ha npoT5D»ceHHH nepßbix nocjießoeHHbix JieT. CTeneHb ero B03AeflcTBH« öbiJia oöycJioBJieHa KaK MOK^yHapo,aHOH oőcTaHOBKOH, cocTOAHHeM OTHOiueHHH wiexjny C C C P H 3anajiHbiMH CTpaHaMH, TaK H pacKna^oM nojiHTHnecKHX CHJI BHyTpn Ka^KAOH H3 CTpaH. B 1945—1947 rr., Kor^a Bbiöop ÄajibHenujHX nyTeß pa3BHTHH B ŐOJlblUHHCTBe H3 CTpaH perHOHa e m e He COCT05UIC5I OKOHMaTeJlb-

Ho B nojib3y couHajiHCTHHecKOH opneHTaHHH H Kor^a 3a 6yp^cya3Hoíí
ajibTepHaTHBofi eme CTOHÜH MouiHbie BHyTpeHHHe cHJibi, CTanHH HeycTaHHo a(})HiHHpoBan ceőíi CTOPOHHHKOM MHoroBapnaHTHOCTH npoABH^ceHHH K couHajiH3My.* B .najibHeitixieM, Koraa BepoflTHOcTb KanHTa* CpcoH npoHHx BUCTynjieHHö MOUCHO BcnoMHHTb ero HHTepBuo aHrjiHHCKoíí ra3eTe
«fleíÍJiH reptum» (aBrycr 1946 r.) o BO3MOMCHOCTH .oßyx nyTeft K couHajiH3My —

«pyccKoro» (6ojiee KopoTKoro, HO H öojiee icpoBaBoro) H «aHrjiHíícKoro», öojiee
ÄrorreJibHoro.3
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JIHCTHHeCKOH ajibTepHaTHBbi B CTpaHax BOCTOHHOM Eßponbi 3aMeTHO
CHHÄaeTCfl, MeHfleTCü H (J)pa3eojiorH5i. XOTA .aoicypHbie cppa3bi o
«HauHOHajibHbix ocoőeHHOCTflx» npoAOJiÄajiM ocTaBaTbca OŐIIXHM MecTOM B OCpHUHaJlbHblX 3aflBJieHHflX COBeTCKOH CTOpOHbl, KOHKpeTHOe CO-

AepacaHHe cneuHCpHKH oTaenbHbix cTpaH, KaK npaBHJio, He pacKpbmajiocb, B TO ace BpeMA OCHOBHOH aicueHT CTaji AenaTbCH Ha oőmeM B COUHajIHCTHHeCKOM

CTpOHTeJlbCTBe,

HeOÖXOAHMOCTM 3aHMCTBOBaHHH CO-

BeTCKoro onbiTa. 4 0 6 ycHJieHHH rereMOHMCTCKHx TenneHUHH B nojiHTHKe
CTajiHHCKoro pyKOBOflCTBa ocoöeHHo HamanHo CBimeTejibCTBOBano
CoBemaHHe npeacTaBHTejieß p*ma KOMMyHHCTHHecKHx napTHÍí Eßponbi
B riojibiue (ceHT. 1947 r.). BcJieACTBHe coBeTCKoro flHKTaTa Ha
coBemaHHM 6bijiH npMHHTbi pe30JiiouHH, noABepriiiMe, B nacTHocTH,
ocTpbiM
H Heo6"beKTHBHbiM
HanajucaM
eBponeíícKyio
couHanAeMOKpaTHK).
H a npHH5iTMe STHX pe30JiiouHH HecoMHeHHO noBJiMiiJia aTMoccpepa
HaHaBiueftcfl B 1946 r. «XOJIOAHOH BoiÍHbi». ToBopa o rjiaBHbix npHHHHax yxymneHHJi OTHOIUCHHM M«K,ny HeaaBHHMH coK>3HHKaMH no aHTHCpaLUHCTCKOÍÍ KOaJIMUMH, 6bIJIO 6bl, KOHeHHO, HenpaBOMepHbIM CBO^HTb

Bee K 3JIOH BOJie CTajiHHa. 3a no3HUHeM KaacaoH H3 cTopoH CTOHJ1H noJIHTHMeCKHe HHTepeCbl,

OTpa^CeHHbie B COOTBeTCTByiOIUHX

AOKTpMHaX.

CoBeTCKoe npaBHTeubCTBO nocne BTopoM MHPOBOM BoiíHbi 3a6oTMJi Bonpoc o rapaHTMHx 6e3onacHOCTH 3anaziHbix pyoeaceß C C C P . CornacHo
CTajiHHCKOM BHeiiiHenojiMTMMecKOMflOKTpMHecymecTBOBaHMe B crrpaHax
BOCTOHHOM Eßponbi 6ypacya3HO-AeMOKpaTMHecKHX POKHMOB,
crpeM5IIHHXC5I K ^OÖpOCOCeflCKHM

OTHOUieHHflM C CoBeTCKHM

CoK)30M H

cKJioHHbix yHHTbißaTb B cBoeR BHeuiHeii nojiHTHKe rocy^apcTBeHHbie HHTepecbi C C C P , 6buio He^ocTaTOHHbiM rapaHTOM 6e3onacHocTM.
ÜAeajibHoe peineHMe Bonpoca BH.ae.nocb B ycTaHOBJieHHH B STHX crpaHax peacHMOB coBeTCKoro THna, HaxojT5imHxc5i B BaccajibHOM no^MHHeHHH C C C P H CnOCOÖHblX BO HMfl ^eMCTBHTeJIbHblX MJ1H MHHMblX MHTe-

pecoB C C C P npeHeőpeMb HHTepecaMH coőcTBeHHbix Hapo^oB.* 3ana,a* BMeiuaTeJibCTBO CCCP B BetirepcKHe COÖUTH« 1956 r. H HexocJioBauKHe coőbiTHü 1968
r. CBiiaeTeJibCTBOBajiH o TOM, MTO 3Ta BHeiUHenojiHTHHecKaa AoierpHHa ocTaBanacb
rocnoflCTByiomeJi H B nocrcTariHHCKyio spy. FlepBbiM CHMHTOMOM oTKa3a OT Hee
crajia cnoKOHHa^ peaxuMfl ropőaneBCKoro pyxoBOACTBa Ha Kap/uiHajibHbie
BHyTpHnoJiHTHHecKHe H3MeHeHH» B crrpaHax BocTOMHOÖ Eßponbi Ha pyoeaee
1980—1990-x rr. Ha y«3BHMocTb COBCTCKOH BHeuiHenojiHTHHecKoft AOKTPHHM 1 9 4 0 - X -

1980-x IT. ,aa»e c TOHKH 3peHH« HHTepecos CCCP yica3biBaJiH eme B 40-e rr. HeKOTopue Ha6jiio.naTe.nH He TOJIUCO Ha 3anaae. HO H Ha BocToice Eßponbi. Tax,
Kpymibift yMeHbifi-nojiHTOJior M. EH6O nHcaji B 1946 r.: «npaBHTeJibCTBO, He
CTpeMflmeecJi BO BceM nepeHSTb coBeTcicyio Mojjenb H B TO x e Bpevia onHpaiomeecK
Ha nojiHyio noAaepxicy HaceneHHH B caMofi cTpaHe, B oojibuieM Mepe oTBenano 6 u
HHTepecaM CCCP, HexejiH TO npaBHTeJibCTBO, KOTopoe cTpeMHTca BO BceM
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HLie

riOJlHTHKH,

He nHTaBUIHe

HJIJII03HH

B OTHOUieHHH

CTaJIMHCKOrO

pexcHMa (HanpHMep, Y. HepHHJUib, B MapTe 1946 r. BbicrynHBiuHH co
CBOeíí 3HaMeHHTOH (pyjITOHCKOH peHLK)), B CBOK) OHepeßb CHHTaJIH H e o 6 -

He flonycTHTb «cTajiHHH3auHH» BOCTOMHOH Eßponbi, BH/ieJIH
yrpo3y cyAbőaM 6ypoKya3Hoii AeMOKpaTHH H Ha 3anaae KOHTHHeHTa. BecKOMnpoMHccHOCTb oőeHx cTopoH B npeTBopeHHH COŐCT-

XOAHMLIM
B 3TOM

BeHHtlX BHeiUHenOJlHTHMeCKHK

AOKTpHH npHBOilHJia K yCHJieHHK) KOH-

<J)poHTauHH, npHHeM B opÖHTy KOHCpjiHKTa Hapa^y c ŐOJILIUHMH Aep^caBaMH BOBJieKajiHct Ha TOH HJIH HHOÍÍ cTopoHe H Mamie CTpaHti — 6yayuiHe ynacTHHULi ßßyx npoTHBocTOHiiiHx ŐJIOKOB — H A T O H BapiuaBCKoro aoroBopa.
B oöcTaHOBKe pe3Kofi KOHtppoHTauHM Jiioőbie nonbiTKH caMocTOHTeJitHoro peiueHHH npHHUHnHajibHbix BonpocoB HauHOHanbHoro pa3BHTHH B CTpaHax «Hapo/iHoii aeMOKparaH» HaTajiKHBajiHCb Ha Bee 6onee
»cecTKHii npeccHHr co CTopoHbi coBeTCKoro pyKOBojjcTBa, none BO3MO}KHOCTeß He3aBHCHMoro Btiöopa nyTefi npojiBHÄeHHfl K couHajiH3My B
3THX yCJIOBHflX pe3KO Cy3HJIOCb. CTaJlHHCKyK) HeTepnHMOCTL K HHaKO-

MLicjiHio B eAHHOM coio3e, cTpeMJieHHe 6ecnoiiiajiHo noaaBHTb Jiioőbie
ueHTpo6e)KHbie TenaeHUHH BHyTpH e/iHHoro Jiarep» ocoöeHHo HaniiWHo
npoAeMOHCTpHpoBan coBeTCKo-iorocnaBCKHH KOH(})JIHKT 1948 r., npeno^HecuiMH cTpaHaM «Hapo/iHoíí ^eMOKpaTHH» cBoero p o ^ a «ypoK nocjiymaHH«», noKa3aB, HeM MO^ceT una HHX oőepHyTbca Aa^ce caMoe 3JreMeHTapHoe, KaK B anynae c lOrocnaBHefi, HenoflHHHeHHe cHioMHHyTHbiM cTajiHHCKHM Tpe6oBaHH«M, He roBopa y)Ke O npHHIIHnHaJlbHblX
OTKJioHeHHHX ÓT npeAnHcaHHbix CTajiHHbiM MOAejieß pa3BHTH«. OöecnoKoeHHbie pyKOBo/iHTeJiH BocTOHHO-eBponeßcKHX KOMnapTHÜ y^ce c
jieTa 1948 r. npe/inpHHHMaiOT nonbiTKH nepecMOTpeTb CBOH npe^cHHe
KOHuenuHH npoABH5KeHH« K couHajiH3My B uejiax ycTpaHeHHa KaKHx 6bi
TO HH 6biJio pa3HorjiacHH Mew.jxy coöcTBeHHbiMH nporpaMMaMM H ÄOKTpHHaMH BKI1(6). rijiaHbi MemieHHOH, nocTeneHHoii, npeanojiaraiomeH
COXpaHeHHe JjeMOKpaTHHeCKHX

HHCTHTyTOB 3B0JIIOUHH K COUHaJTHCTH-

necKOMy oőmecTBy K 1949 r. 6biJiH oKOHHaTenbHo oTBeprHyTbi, npeicpameH noHCK ocoöbix nyTefi K couHajiH3My, onTHMajibHo yHHTbiBaiouiMX
HauHOHajibHo-cneiiH4)HHecKHe ycjioBHH Tex HJIH HHbix cTpaH pernoHa,
Bbióop 6biJi cAeJiaH ojiH03HaHHo B nojib3y CTanHHCKofi MOACJIH.7 Eojiee
KonHpoBaTb coBeTCKyio cHcreMy, He nojiwyacb npn STOM TOH »ce BHyTpeHHefi
noaaepjKKoö H Bti3biBaa TCM caMbiM nocTo«HHyio 03a6oHeHHocTb CCCP, Tpeöya
HeH3MeHHoro npHcyTCTBH« coBeTCKHX BoiicK». PacneTbi EH6O Ha 6jiaropa3yMHe
coBeTCKHX JTH^epoB He onpaBA&riHCb HH Tor^a, HH .aecÄTbio ro^aMH no3JKe, Koraa TOT
ace BH6O (Tenepb yme MHHHCTP 6e3 nopT(peJiii B PCBOJHOUHOHHOM npaBHT&nbCTBe M.

Hajm) noBTopHJi npHMepHO Te ace onoBa B CBOCM 3HaMeHHTOM MeMopanayivie
MHpoBOH oömecTBeHHocTH, ca&naHHOM ÓT HMeHH 3aKOHHoro BeHrepcKoro
npaBHTeJibCTBa cpa3y nocjie COBCTCKOÍÍ oiocynauHH 4 Hosiöpa 1956 r.
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KpaTKOBpeMeHHoe, neM B C C C P , rocnoßCTBo cTaJiHHCKoro TOTajiHTapH3Ma ( B ero npefleribHo ^cecTKOM, «.aooTTenejibHOM» BHae) 6buio B
3THX cTpaHax noflnac He MeHee ryÖHTejibHbiM ana HauHH H HX KynbTyp.
OcoőeHHO noKa3aTeJieH B STOM CMbiane oni»iT BeHrpHH, r ^ e nonbiTKH
MaKCHMajibHoro npHŐJiHAeHH« K COBCTCKMM o6pa3uaM H KaHOHaM (KaK
B nojiMTHKe, TaK H B KyjibType) Bbi3BajiH ocTpoe npoTHBOneiiTCBHe
BHyTpH

CTpaHbl,

CTaJlH

rJiaBHefíllieH

H3

npHHMH

«HaUHOHajlbHOH

Tpare^HH» 1956 r.
Ilpouecc, o KOTopoM penb noRaeT HH^ce, 3anaHHaa nojiHTHHecKan
jiHTepaTypa euie B 1950-e r r . Ha3Bana «coBeTH3aiiMeH» KyjibTyp BOCTOHHO-eBponeMCKHx HapoaoB. 8 KaK npoxoAHJia coBeTH3aiiHH B BeHrpHH?
KaKaa pojib B npouecce BHeApeHHfl coBeTCKHx o6pa3UOB npHHaaneHcana
opraHaM KyjibTypHoíí nojiMTHKH B caMoii CTpaHe H HacKOJibKo aKTHBHa
6biJia AeflTejibHOCTb C C C P no nponaraH^e B BeHrpHH coBpeMeHHoR coBeTCKOH KyjlbTypbl? OTBeTbl Ha 3TH BOnpOCbl HeOÖXO/UiMbl He TOJIbKO

.HJ1H nOHHMaHH« CyTH pOKHMa PaKOLUH, HO H RMÍ BblflBJieHHÍl pOJIH c o BeTCKoro 4>aKTopa B COÖMTHAX 1956 r., HMCBIHHX BceMHpHoe 3HaneHHe

KaK nepßaa B MHPOBOH HCTOPHH .neMOKpaTHHecKaa peBOJHOUHfl B crpaHe, .aeKJiapHpoBaBiueii pa3pbm c KanHTanH3MOM H nepexofl K co3,aaHHio
oőuiecTBa HOBoro (comacHO o<J)HUHajibHOH naeoJiorHH, couHanHCTHHecKoro) THna.
Bbiöop HOBbix nyTeií oőuiecTBeHHoro pa3BHTM5i, ocymecTBJieHHbiß B
1945 r., Hew36e5KHO o3HaHaji nepeoueHKy MHOTHX ueHHocTeR, Ka3aBiHHxcfl He3bi6jieMbiMH, ocMbicJieHHe no,a HOBbiM yrjioM 3peHH« Bceß HauHoHaJIbHOH HCTOpHH, CMeHy aKHeHTOB B HaUHOHaJlbHOM KynbTypHOM HacJie^HH H OpHeHTaUHM BO BHeiHHHX KyJlbTypHblX CBH35IX. T a K , OTBep)Ke-

HHe HaeojiorHH repMaHCKoro 4)aniH3Ma noBJiemro 3a coöofí H H3BecTHoe
ocjiaöJieHHe y3, H3.zi.aBHa CBH3biBaBuiHX BeHrepcKyio Haunio c HeMeuKofí
KyjibTypoii. YMOHacTpoeHHe 3HaHHTejibHoíí nacTH BeHrepcKoíí (TaK KG,
KaK, BnponeM, H nexocJioBauKOH) HHTeJuinreHUHH OTJinnano onpe.ne.neHHoe CTpeMJieHHe npeoAoneTb oßHOCTOpoHHoerb HeMeuKoro KyjibTypHoro
BJIHHHHfl,

paCUJHpHTb

CHeT npHOŐmeHHÍI

TOpH30HTbI

CBOeíí

HaUHOHaJlbHOM

e e K HOBbiM HCTOHHHKaM pa3BHTH5I,

KyjlbTypbl

3a

HaXO)KJieHHH

HHbix opneHTHpoB B AyxoBHOM onbiTe HejioBenecTBa. BojibuioK HHTepec
B HHTejuieKTyajTbHbix Kpyrax npo5raji5Uic5i K HanaxcMBaHHio KyjibTypHbix
CB5i3eH c AHrjiHeií, OpaHUHeií H CIHA, aKTHBH3HpyioT CBOIO flesTeJibHocTb BeHrepcKO-aHrjiHiícKoe H BeHrepcKO-(J)paHuy3CKoe KyjibTypHbie
oőuiecTBa.9
B TO 3Ke BpeMH nyTH OOHOBJICHHA BeHrepcKoß KyjlbTypbl nacTo BHAejiHCb B npHTOKe CBOKHX CHJT C BocTOKa, H3 CoBeTCKoro Coio3a. « n é 
pen. HaMH pacnaxHyjiHCb BopoTa BocTOKa H Ma^bapbi ceíÍHac c OCBO6o»caeHHoii H Hca^HOH ^ymoH oöpaTHJiHCb K HCTOHHHKaM cBoeíí ApeBHeß
poiiHHbi» — nncaji B 1945 r. .naneKHii OT CHMnaraii K MapKCH3My H
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BnocJieacTBHH 3MHrpHpoBaBiuMH JiHTepaTop JI. 3MJiaxH.10 HHTepec K
pyccKoii H coBeTCKoii KyjitType, KOToptiii Bcero nepe3 HCCKOJILKO jieT
CTaJI HCKyCCTBeHHO nOAOrpeBaTLCH pe»CHMOM PaKOIUH, HaCHJIbCTBeHHO

Haca^maBiuMM B BeHrpHM 3Ty KyjibTypy B ee ^aneKo He JiyniuHx o6pa3uax, 6bin B nepBLie nocneBoeHHbie roabi 6onee ecrecTBeHHbiM, npoHcreKaBiiiHM H3 rjiyőoKMX noTpeoHocrefí BeHrepcKofi HauHM B nepeJioMHbiß
MOMeHT

HCTOpHH

3aHOBO

OCMblCJIHTb

CBOe

MeCTO

B

LJeHTpaJIbHOH

Eßpone, Ha nepenyTbe Meamy BOCTOKOM M 3ana,aoM, npaBoariaBHbiM H
KaTOJiHKO-npoTecTaHTCKHM MHpoM. OoTOBLicTaBKy 06 C C C P y ^ e B
fffiuh oTKpbiTHH, 14 MiojM 1945 i\, noceTHJio 2,5 Tbic. MeJioBeK.11 5KypHan BeHrepcKo-coBeTCKoro KynbTypHoro oömecTBa «fíeBenae» («Ey^ymee») ywe B nepBbie Mecaubi CBoero cymecTBOBaHH« ,n,ocTHr öojibiuoro
no TOMy BpeMeHM rapa^a 50 000 3K3eMnJi5ipoB (HeoőxoflHMO HMeTb B
BH^y, HTO 3 T 0 ÖbIJlO B e m e OTHOCMTeJIbHO CBOÖOßHOM OT CTajlHHCKOrO

AHKTaTa 1946 r., Koryia no^nHCKa Ha npeccy, nponaraHUHpyiomyio
peajibHbie M MHHMbie AOCTHACHHA C C C P , noKa eme He HocMJia KaMnaHeHCKoro xapaKTepa.) 12 Flo aaHHbiM conHOjioniHecKHX HccjieaoBaHHH
Toro BpeMeHH, B By^aneuiTe STOT «ypHan, XOTH H HeperyjiapHo, HMTaji
Ka>KAbiH BTopoM.13 4 0 % onpoineHHbix B 1946 r. 3Hajio o ßeflTeJibHOCTH
KyjibTypHcro oömecTBa, y ^ e HacHMTbiBaBinero K TOMy BpeMeHH HeCKOJibKo flecaTKOB npoBHHUHaribHbix oTflejieHHH, 5 0 % peryjiHpHo cjiyiuajiH pa^HonepeAaHH o COBCTCKOM Coio3e, 9 2 % CMHTajiH HeoöxoflHMbiM no^aepÄHBaTb KyjibTypHbie CBSBH C C C C P . 1 4 KojiHHecTBo KypcoB
H Kpy^KKOB no H3yHeHHK) pyccKoro H3biKa AOCTHrjio K 1946 r. 54, 1 5
Tor^a KaK B ronbi xopTH3Ma (fcyHKUHOHHpoBaji, no HeKOTopbiM CBeaeHH5IM, BCerO OAMH TaKOÍÍ Kpy)KOK — n p H «HapOAHOH KOJTJierHH» HMeHH

H. flbep^M, co3aaHHoß B 1942 r. jieBbiMH «Hapo^HMKaMH» KaK yne6Hoe 3aBe^eHHe AJIÍI KpecTbflH, aJibTepHaTHBHoe o4)HUHaJibHOH xop16
THCTCKOH cHCTeMe o6pa30BaHH5i.
O nonyjiKpHocTH BeHrepcKo-coBeTCKoro KynbTypHoro oömecTBa cpejjH HHTeJUiHreHUHH By^aneuiTa
cBHAeTeJibCTByeT M TO, HTO cpeaH ero aKTHBHCTOB 6bmo HecKOJibKo
aBTopHTeTHeiiiiiHX AeHTejieH KyjibTypbi, B TOM MHCJie BceMHpHo H3BeTcHbiíí yHeHbiH-ŐHoxHMHK, JiaypeaT HoőeneBCKoií npeMHM A. CeHTflbepÄH.
HeMano BHHMaHHfl npHBJieKajiH npoHcxouHBiime c JieTa 1945 r.
racTpoJiH coBeTCKHX apTHCTOB (He TOJibKo ajieKcanapoBCKoro aHcaMŐJin,
HO H 6ajiepHHbi T. yjiaHOBoíí, nnaHHCTa 3 . THJienbca). 17 BbicoKHÍí npo4>eccHOHajibHbiH ypoBeHb HcnojiHHTeJieH H3 C C C P oTMenajia He TOJibKo
KOMMyHHCTHHecKaH H 6jiH3Kafl K Heß npecca, HO H ra3eTbi npaBbix napTHÍÍ, KaTOJlHHeCKHe H3flaHMH. 18 H o rOBOpfl 0 6 0 BCeM 3T0M, Hajjo yHHTbl-

BaTb, HTO CTajiHHCKHH pe^cHM, pacuiHpflfl o6-beM HanpaBJi5ieMOH B
BeHrpHK) coBeTCKoii AyxoBHoíí npoayKUHH, npecjieflOBan CBOH nojiHTHnecKHe neJiH. C caMoro Hanajia KHMHCHMÍÍ pbiHOK HaBo^HHeTCH OŐHJIHCM
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MaTepHajia cyryöo nponarannHCTCKoro Ha3HaneHMH — nopTpeTaMH
«OTUa H a p o a O B » , ŐpOUIIOpaMM H KapTHHHblMH penpOJiyKUHflMH, B MCKa-

»ceHHOM CBeTe npeacTaBJifliomHMH »CM3HL COBCTCKHX jnofleií. 19 B TO yce
BpeMH BcecoK)3Hoe OŐLUCCTBO KyjibTypHbix CBíoeií c 3arpaHMueß
(BOKC) HeraTMBHo oTBenajio Ha MHorne 3anpocti BeHrepcKoií cTopoHti
no npHCbiJiKe B cTpaHy cepbe3Hofi JiHTepaTypbi. TaK, Ha npocbőy cocraBMTL a n a ny6jiHKau.HH B BeHrpHH cőopHHK paccKa30B A. ITjiaTOHOBa
B O K C HHKaK He OTpearnpoBaji, nocKOJibKy BCJIHKHH nncaTejib 6LIJI OTJiyneH B STO BpeMfl CTajiHHbiM OT nyőJiHKauHH.20 CxojiHaH CHTyaunn
CJiOÄHJiact H B «apyrnx o6jiacT5ix KyjibTypbi. HaM «HyacHbi npoH3BejieHHH IlpoKo4)i»eBa, LHocTaKOBHMa H MHCKOBCKOTO. OntiT noKa3ajr, HTO
HMeHHO 3TH KOMn03HTOpbI HaHŐOJiee nOAXOAHT J1JI5I 3,iieUIHHX yCJIOBHH,

CMoryT npHBJieHL Hanoojibiuee BHHMaHHe H oaenaTb coBeTCKyio My3biKy
HaHÓojiee nonynapHOH», nnca^ B MöcKBy reHepajiHbiií ceKpeTapt BeHrepcKO-coßeTCKoro KyjibTypHoro oőmecTBa jipaMaTypr J\. Xaii. 21 H o
KaK pa3 3TH KOMno3HTopi>i no,n,BeprajTHCb B Te roßbi roHeHHAM 3a «4>opMajiH3M» H noTOMy c TOHKH 3peHHH CTajiHHCKHX SKcnopTepoB KyjibTypbi
HX npOH3Be/ieHHii flBHO He MOrJIH CHHTaTbCfl 06pa3II0BbIMH. H3BeCTHbIH

H 3a npe^ejiaMH BeHrpHH TeopeTHK KHHO H JipaMaTypr B. Bajiam B nepenHCKe c OJIHHM H3 COBCTCKHX KOJiJier c ropenbio ceTOBaji Ha TO, HTO
BeHrepCKHH KHH03pHTeJIb JIHIlieH B03M03KHOCTH BHfleTb JiyHUJHe npOH3-

BeaeHH« coßeTCKoro KHHeMaTorpa<J)a (H, B nacTHOCTH iue,neBpbi HeMoro
KHHO 1920-x rr.), a Te KapTHHbi, HTO nocTynaioT H3 C C C P , xyjioiKecTBeHHo cjiaőbi H He HaxoAflT OTKJiHKa, 3aMeTHO ycTynaioT B nonyjiapHOCTH npo^yKUHH rojuiHByua. 22 «Ü Be/xy 3#ecb ynopHbiii 6OH 3a coBeTCKoe KHHO H HCKyccTBo Boo6m.e», — nncaji Bajia^c.23 Yüane B STOM
6OK> Meniajia Ta cncTeMa HßeojiorHHecKHx, HO oTHio/ib He xyaoKecTBeHHblX KpHTepHeB, n o KOTOpOH B CoBeTCKOM CoK)3e OCyUieCTBJlilJlCÍI OTÖop

xy,no)KecTBeHHbix npoH3Be,neHHH jj,Jia pacnpocTpaHeHH« 3a py6e3KOM.24
KoHeHHo 6buio 6bi ynpouieHHeM roBopHTb o TOM, HTO H3 C C C P B 3TH
roAbi nepenpaBJiiuiHCb TOJibKo napajiHbie nopTpeTbi CTaJiHHa, HannnKaHHbie yHbiJioH RVLJXSÍKTIIKOH poMaHbi o nepeaoBHKax npoH3Bo,acTBa H
HaHHCTO JTHUieHHbie

KOH4)JlHKTa COBpeMeHHbie

nbeCbl

H <|)HJIbMbI.

Bo

BTopoü nojioBHHe 40-x rr. 3HanHTejibHO ŐOJIMUHMH, neM paHee
THpaacaMH, BbixoAHT pyccKan JiHTepaTypHan miaccHKa25 XIX B., TeaTpbi
CTaBHT nbecbi A. HexoBa, A. C. rpnooeaoBa, A. H. OcTpoBCKoro, K
pyccKOH My3biKajTbHoii KJiaccHKe oőpamaeTCfl öy/xaneuiTCKaa onepHaa
Tpynna. H Bee 3Ke B OŐLUHPHOM KyjibTypHOM noTOKe H3 C C C P y^Ke B
1945—1947 rr. maBHoe MecTO 3aHHMajia OTHioflb He KJiaccHHecKaa, a
coBpeMeHHaa npo^yKUH«, 6e3ynpenH0 cooTBeTCTByiomafl TeKyuiHM
HaeiiHbiM ycTaHOBKaM, HO name Bcero JiHiueHHafl xyaoiacecTBeHHOH
ueHHocTH. MHorne BeHrpbi, npoHBJiflBiiiHe HHTepec K pyccKoíí KyjibType
coßeTCKoro nepHo^a, MOTJIH nojiynHTb o Heii BecbMa ojiHocTopoHHee
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npcacraBJieHHe — 3a 6opTOM ocraBajiocb Bee TO, HTO He cooTBeTCBOBano
CTaJlMHCKO-^CaaHOBCKMM npCHCTaBJieHHAM 0 6 MCKyCCTBe «COUMaJIHCTH-

necKoro peanM3Ma».26
OaKTbl CBMAeTeJIbCTByiOT O TOM, HTO MHTepeC K COBCTCKOH KyJlbTy-

pe B nocneBoeHHoíí BeHrpMH He orpaHHHHBajica KaKOH-JiHŐo O^HOÍÍ 06jiacTbK). «He npoxoflHT H RHX, HTo6bi Hac He 3anpaiuHBajiH yneHbie, nnCaTeJlH H Xy^OMCHMKH, KaKHM 0 6 p a 3 0 M OHH MOryT 3aBH3HTb. . . CBH3H CO
CBOHMH KOJiJieraMH B CoBeTCKOM CoK>3e. IloAoŐHbie »ce Bonpocbi n nonynaio ÓT cnopTHBHbix opraHH3auHM, OT crryaeHTOB M T.R. ^ p y r o í í nocT05IHHO B03HHKaK>m.HH BOnpOC — KaKHM o 6 p a 3 0 M M03KHO ŐbICTpO H 6 e 3

nponycKOB nojiynaTb HaynHbie H .apyrne H3,aaHHa»,27 — nHcan JD(. X a ß B
BOKC. CoBeTCKaa CTopoHa, pearHpya Ha npocböbi BeHrpoB, He 3a6bmajia o CBOHX 6a30Bbix nojiHTHHecKHX ycTaHOBKax — pacnpocTpaHeHHe
HayHHoii, cneuHajibHoR JiHTepaTypbi ( r a o c e KaK H xyflOÄecTBeHHoß)
ŐblJIO npH3BaHO CJiy)KHTb yKpenJieHHK) n03HUHH C C C P B BOCTOHHOeBpOneiicKOM perHOHe, ycHjieHHio ero BJIHAHHH Ha ayxoBHyio acH3Hb STHX

CTpaH. B HHCTpyKUHH BOKCa, conpoBoimaBiueH npHCbiJiKy B BeHrpwio
TexHHMecKOM JiHTepaTypbi, HeaBycMbicneHHO roBopHJiocb, HTO «cHaö^ceHHe BeHrepcKHX TexHHKOB coBeTCKHMH KHHraMH H »cypHajiaMH HaHHHaeT npHoöpeTaTb Bee Gojibinee nojiHTHHecKoe 3HaHeHHe». 2 8
BojibUJOH HHTepec BeHrepcKofi ay/j,HTopHH K COBCTCKOH j^yxoBHOH
npo^yKUHH noHHTeH, ecjiH ynecTb TOT BaKyyM HHqoopMaHMH 06 C C C P ,
KOTopbiH cymecTBOBaji B XOPTHCTCKOH BeHrpHH. «Ha npoTflaceHHH neTBepTH BeKa coBeTCKaa JiHTepaTypa npHB03HJiacb K HaM HeJierajibHo H 3acoBbiBajiacb HaMH no3aÄH Bcex KHHr. HHyio HOByio pyccKyio KHHry Mbi
xpaHHJiH TOHHO TaK iKQ, KaK HeKOTopbie H3 Hac npHTanH HejioBeKa, cnacaiomerocfl OT npecjiejioBaHH« nojiHUHH. Ho KaK pa3 STO o6cTo«TeJibCTBO o3apHJio coBeTCKyio jiHTepaTypy CBCTOM H3rHaHHbix repoeß H Mbi
He MorjiH jj,a)Ke ayMaTb 06 OOTJCKTHBHOH oueHKe ee. KaacAaa coBeTCKaa
KHHra 6biJia jinn Hac KaK 6bi ÓHÓnHeií 3KHBOÍÍ Bepbi H noTOMy cTOAJia
Bbiiiie scTeTHHecKHx oueHOK. J\nsi .apyrnx Bee npnobiBaBiuee c BocTOKa
o3HaHano onacHocTb, a Be,ab y CTpaxa Toace He cymecTByeT
OOteKTHBHOH TOMKM 3peHH5I. JJOJIDKeH 6bIJI HaCTynHTb 1 9 4 5 r., MTOŐbl Mbi

cMorjiH
cHCTeMaTMHecKH
npHCTynHTb
K
pa36opy
COBCTCKOH
JiHTepaTypbi» — nHcaji B 1947 r. nyőJWUHCT JieBofi nenaTH T.
XeremoiH. 29 HoBbiii pacKJiaA CHJI Ha MeagiyHapoAHoii apeHe nocne
1945 r., ycHJieHHe no3HUHH C C C P B perHOHe aejiajio 3ajxamy
03HaKOMJieHHH c coBeTCKOH KyjibTypoH eme 6ojiee aKTyajibHoR».
MHoroe B MHpe 3aBHCHT OT cBepxjjcp)KaB. . . K a ^ a a HauH», ecjiH OHa
DKCJiaeT

COXpaHHTb

CeÖH,

flOJDKHa

yHHTblBaTb

TOHKy

3peHHK

3THX

CTpaH. . . HauHfl, He 3Haioma5i BejiHKHe Hapoflbi MHpa, HrpaeT cBoefi
cyuböoíí», — oTMenaji acypHaji «fíeBeime». 30 COBCTCKHH COK)3 — Ham
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cocca, npoaojiHcaji ^ajiee HcypHaji. «C STHM 4)aicroM o^HHaicoBo AOJIHCHbl CMHTaTbCa H Te, KTO C pa^OCTbFO, H Te, KTO CO CTpaxoM npHHHMaeT
TaKoe coceACTBO». B JIK>6OM HauieM «aeiicTBHH, — 3aKJiK>HaeT aBTop
CTaTbH, — Mbi He McoKeM He yHHTbiBaTb HHTepecbi C C C P , a 3HanHT He
MoaceM oöoiÍTHCb H 6e3 3HaHHH coccuHeii aepMcaBbi. B KOHTeKCTe Bbiiue
CKa3aHHoro e^Ba JIH YAHBHT, HTO TaKOH npaBbiii no CBOHM HaeHHbiM
opHeHTauH^M nojiMTHK, KaK nepBbiii npeMbep-MHHHcrp nocneBoeHHOH
BeHrpHH 6biBiHHii xopTHCTCKHH reHepaji E. MHKJIOHI yace JTCTOM 1945 r.
npczyiaraji BeHrepcKOH AKaueMHH HayK npHCTynHTb K no,aroTOBKe
COŐpaHHH

COHHHeHHÜ

JleHHHa

H

CTaJTHHa,

BbinyCTHTb

aHTOJIOrHK)

pyccKoíí H coBeTCKoii JiMTepaTypbi, co3^aTb Ka^e^py PYCHCTHKH B
By^aneiiiTCKOM yHHBepcHTeTe, BBCCTH o6fl3aTeJibHoe ooyneHHe pyccKOMy ü3biKy B cpe^HHx uiKOJiax.31 BeHrepcKo-coBeTCKoe KyjibTypHoe 06mecTBO c MOMeHTa CBoero co3jiaHH5i B HioHe 1945 r. HaxoßHJiocb B
npHBHJierHpoBaHHOM nojioaceHHH no cpaBHeHHio c oőuuecTBaMH, npH3BaHHbiMH HanaHCHBaTb KyjibTypHbie CBH3H C jipymMH CTpaHaMH, Ha ero
ae^TeJibHocTb BbweJiflJiacb HeMajiaa rocyaapcTBeHHaa .aoTauHa.32
KoMMeHTHpya oTKpbiTHe 4>oTOBbicTaBKH, paccKa3bmaiomeii 06
C C C P , HeKOMMyHHCTHMecKaH ra3eTa «Caöa.muar» nHcana: «nociie 25
JieT cnyuieHHbix uiTop Mbi MO>KeM xoTb nepe3 ManeHbKyio AbipoHKy —
Mepe3 4>OTOBbicTaBKy yBH^eTb H noHíiTb npaB^y». 33 Bepa B npaB^HBocTb
H ooteKTHBHocTb npHCJiaHHoro H3 C C C P MaTepMajia noKa3bmaeT, HaCKOJibKO He a^eKBaTeH peajibHOCTH 6bm o6pa3 C C C P B BeHrepcKOM 06uiecTBeHHOM co3HaHHH 1940-x rr. (npnneM 3TO 6biJio xapaKTepHbiM
OTHioflb He TOJibKO RJin KOMMyHHCTOß). Jlnjiep npaBoro Kpbina HaUHOHaJlbHO-KpeCTbHHCKOH napTHH, HenpHMHpHMblH OnnOHeHT TOTaJIH-

TapH3Ma H. KoBan (sMHrpHpoBaBinHfi B KOHue 1940-x rr.) nwcaji B
nepBbiii r o ß nocjie OcBo6o)K,aeHH5i: «COBCTCKHH C0103 BHYTPH CBOHX
rpaHHU oöecneMHJi KaacaoMy MajieHbKOMy Hapo^y nojiHeMUiyio SKOHOMHHecKyio H KyjibTypHyio cBo6o,uy».34 «B C C C P HeT . . . rocnoncTByioiiiero Kjriacca, a ecTb . . . nojiHoe H 6e3ycjioBHoe paBHonpaBHe Bcero
Hapo^a. Hapo^Haa BOJIA, HAyiuafl cHH3y, H3 Majibix aBTOHOMHfi, BBepx,
K oojiee KpynHbiM o6pa30BaHH5iM, cjiHBaacb, o6pa3yeT Te BJiHflTeJibHbie
4>opyMbi, KOTopbie BbipaacaioT Hapo/myio BOJIIO H OKa3biBaioT B03AeßCTBwe Ha ^eJia . . . rocyaapcTBa», — oTMenaji couHan-jieMOKpaT 3.
XopBaT. 35 y^ce ynoMHHaBiHHHC5i nojlHTonor H. EH6O, nepBbiM (eme B
KOHue 1945 r.) yKa3aBiiiHH Ha onacHocTb SBOJIIOUHH BeHrepcKOM .aeMOKpaTHH K TOTajiHTapH3My B cnynae MOHonojibHoro 3axBaTa BJiacTH BKII,
B Toil »ce CTaTbe npciyiaraji cHHTe3npoBaTb B oömecTBeHHOM CTpoe
BeHrpHH «ßeMOKpaTHH aHmo-caKcoHCKoro H coBeTCKoro THnoB». OiyjaBaa npeAnoHTeHHe 3ana£HbiM ^eMOKpaTHHM, ryie penb uina o
rapaHTHHX CBo6o,nbi JIHHHOCTH, EH6O BMecTe c TeM CHHTan
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uejiecoo6pa3HLiM 3aMM-cTBOBaHHe y C C C P HeKOToptix MexaHH3MOB
ooecneneHHfl counajibHOH 3auiHmeHHOCTH HacejieHH» (npcaoTBpameHHH
6e3pa6oTMm>i H T . A . ) . 3 6 EcTecTBeHHo, BeHrepcKHÍí yneHwii HMen Manoe
npcucTaBneHHe o noanHHHtix MaciiiTaöax cTajiMHCKHX npecTyrmeHHH.
H3BecTHo, HTO Aaace y MHorwx M3 Tex HHocTpaHueB, KOMy npnxoÄHJIOCL B 30-e — Hanajie 50-x r r . obraaTb B C C C P , CKJiaAbraajiocb JIOÄHoe BnenaTJieHMe o COBCTCKOM cncTeMe — cTariHHCKMH pescHM yMeji noKa3LiBaTL TOBap JIHUOM H AepacaTb 3a ceMLio nenaTHMH CBOH TaiiHbi.
rTepBuií nocoji BeHrpHM B C C C P (1946 — 1948) HMKor^a He cHHTaBUIHK ce6a KOMMyHHCTOM HCTopHK J\. CeKqbio B CBoefi KHHre «riocjie peBOJIK>UHH» (1947) MHoro nHcaji o npeHMymecTBax COBCTCKOH CMCTCMLI
Ha# 3ana^HLiMH, KaK rapaHTHpyiomeii npaBO Ha Tpya, Aaiomeíí JHOAHM
ooecneneHHe B cTapocTM M T.,H. 37 uoaoOHo B. IHoy, V. Ysjuicy, JI.
O e í í X T B a H r e p y , MHOrHM ApyTHM aBTOpHTeTHbIM HHOCTpaHHbIM BH3HTe-

paM KpyrmeiiiuHH BeHrepcKHH HCTOPHK He CMor pa3rji5meTb, HTO 3a
ŐJiecKOM napa^Htix BHTPHH CKpbiBanncb MMJIJIHOHLI HejioBenecKHX
DKepTB.
Bee Dice onpeflejreHHLie onaceHHA coBeTH3auHH cymecTBOBajiH.
KpynHtiii nMcaTeJit JI. HeMeT, HanpHMep, eme JICTOM 1943 r. Ha co6paHHM aHTHqbauiHCTCKHX CHJI B BajiaTOHcapco npeaocTeperan CBOHX
COOTeHeCTBeHHHKOB OT B03M03KHOrO yCTaHOBJieHHfl B BeHrpHH TaKoro
CTpOfl, TAe KpeCTLÜHCTBy npHXO^HTCH TpyAHTbCfl nOfl, HaH30pOM HHO3eMHtIX HaaCMOTpUIMKOB, JIK)6afl CBOÓOAHaíI MblCJIb HaXO^HTCH noji

CTpo»caHiiiHM 3anpeT0M

H T.A. 3 8

Ho

JXSÜKC

y MHorHX H3 Tex jnoßeii, y

KOTO CyiHeCTBOBaJlH KaKHe-TO HJIJII03HH B OTHOIXieHHH CTaJIHHCKOH CHCTeMti, 6LIJIH CBOKH B naMATH jieBauKHe SKCueccbi 1919 r . B COŐCTBCH-

HOM CTpaHC H3BeCTHa» CBOHMH OTHIOflb He TOJIbKO aHTHqbaiUHCTCKHMH,
HO B He MeHtUJefi Mepe H CeKTaHTCKHMH, SKCTPCMHCTCKHMH TpaAH-

BKI1 name B TOT nepwoA, Kor/ia B ee nojiMTHKe AOMHHHpoBajiH
Haen uiHpoKoro Hapo^Horo qbpoHTa, y MHornx Bbi3biBajia HacTopo^ceHHoe oTHoiueHMe K ce6e KaK noTeHUHajibHa« yrpo3a coxpaHeHHio aeMOKpaTHHecKoíí KoajiHUHH, npeTeHAeHT Ha MOHonojibHbiii 3axBaT BJiacrn c
nocJie^yiouiHM ymeMjieHHeM ßeMOKpaTHH.* IlbiTaflCb pa3BeaTi> no,a,o6Htie onaceHMH, Jinaepbi napTMH yace H3 TaKTMHecKHX coo6pa>KeHHH &ejiajiH HeM3MeHHbiH aKueHT Ha cneunipHKe npoflBH)KeHH5i BeHrpHH K COHHajiH3My B cpaBHeHHH c coBeTCKHM nyTeM pa3BHTH«. 3Ta cneiiHqbHKa
BHfleJiact B nocTeneHHOCTH, HecpopcnpoBaHHocTH peBOJiiouHOHHoro npouecca, noAaep^KaHHH ejiHHoro <j)poHTa CHJI, BbiCTynaiouinx 3a coiiHanHcTHHecKyio ajiTepHaTHBy, coxpaHeHHH HHCTHTyTOB napjiaMeHTapH3Ma.*
UHHMH

* XapairrepHO, MTO He pemaacb B OTKpbiTyio BbicrynaTb npoTHB CoBeTCKoro Coio3a,
onnoHeHTbi KOMMyHHCTHHecKofi üaeojiorHH asnsLnn rjiaBHbiM OÖTÄKTOM cBoeß KPHTHKH BeHrepcKyio KOMnapTHio.
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H o npH Bceíí BH^HMOÍÍ npHBepaceHHOCTH JinaepoB B K n JIHHMM Hapo/iHoro (ppoHTa JiHiiiL TOJiLKO őy/iyuiee Morjio noKa3aTb, B KaKoii Mepe
Kypc napTHH 1945 — 1947 rr. onpcaejuuicfl HCKpeHHMM CTpeMJieHHeM
nacTH ee pyKOBOJicTBa caenaTb npoaBHsceHHe K couHajin3My no BO3MODKHOCTH 6e36ojie3HeHHbiM «iyra HauHH, H B KaKoii Mepe 4>pa3eoJiorH5i
Hapo^Horo (ppoHTa 6 bin a He 6ojiee neM npHBJieKaTeJibHOH ynaKOBKOM,
MacKHpoBaBLiieii CTpeMJieHHe Jwpa BKI1 K ycraHOBJieHHio MOHonapTHHHOÍÍ JIHKTaTypbl.
OcTpaa nojiHTHHecKaa 6opb6a Me3KJjy cTopoHHHKaMH 6ypacya3HOAeMOKpaTHMecKoíí H couHajiHCTHHecKOH ajibTepHaTMB K 1948 r. 3aBepuiHJiacb B nojib3y nocJie^HHX. Co3ÄaHHaa B HKxne 1948 r. Ha oő-bcuMHHTejibHOM cbe3,ae KOMMyHMCTOB H jieBbix couMan-AeMOKpaTOB BeHrepCKan napTHH TpyafluiMxcii cpa3y ace craHOBHTca ^oMHHHpyiomeH CHJIOH
B nojiHTHHecKOH cHCTeMe H 6epeT Kypc Ha BbiTecHeHHe jjpyrnx napTHÍí
c nojiHTHHecKOH apeHbi. y pyjia BITT CTOHJia rpynna npencTaBHTejieii
MOCKOBCKOÍÍ KOMMyHHCTHMecKofi sMHrpauHH (M. PaKouiH, 3 . r e p e , M.
OapKam, Vi. Peßan H /ip.), Ha .ayxoBHoe (popMHpoßaHHe STHX jnofleH
HajioMCHJia pemaiouiHH oTnenaTOK ceKTaHTCKaa HfleojiorHH H nojiHTHHecKan npaKTHKa KoMHHTepHa 1920-x Hanajia 1930-x rr., noBopoT OT ceKTaHCTBa K nojiHTHKe HapoAHOflo 4>poHTa B 1935 r. BocnpHHHMancfl HMH,
no npH3HaHHK) PeßaH, caenaHHOMy B 1950 r., He KaK npHHUHnHajibHbiH
OTKa3 ceKTaHTCKHX nojiHTHHecKHX MeTO,aoB, a Bcero JiHuib KaK «o6xo,aHOH nyTb», Ha KOTopbiH BbiHy^HJi KOMMyHHCTHHecKoe flBH»:eHHe 4>aLUH3M B E ß p o n e H KOTOpbIM CO BpeMeHeM yTpaTHJl aKTyjlbHOCTb. 40
rionblTKH

CTpOHTeJIbCTBa

COUHaJIH3Ma

no

yHH(J)HlIHpOBaHHOH

H

B£o6aBOK KpafiHe HecoBepnieHHoß «COBCTCKOH Mo/xeJiH HeraTHBHO cKa3ajiHCb Ha pa3BHTHH Bcex CTpyKTyp oőmecTBeHHoro opraHH3Ma B
BeHrpHH H ApyrHX cTpaHax BOCTOHHOH Eßponbi. O ^ H H M M3 cjieacTBHH
3THX nonbiTOK «BHJiocb ocKyaeHHe ÄyxoBHoö ÄH3HH B pe3yjibTaTe ycTaHOBJieHHH

MOHOnOJIHH

O^HOH

HßeOJIOrHH

H

BblTeCHeHHfl

HOCMTeJieß

HHblX MHpOB03peHHÍÍ. B yCJIOBHflX ^eCTKOH perJiaMCHTaUHH npHXOJIH-

jiocb ^yHKUHOHHpoBaTb jiHTepaType H HCKyccTBy — xyAo^cecTBeHHoe
TBopnecTBo 6biJio no^HMHeHO CToporoíí CHCTeMe KaHOHOB, onpeaeJiflBUJHX KaK co^epDKaHHe, TaK H (popMy npoH3Be^eHHH, BbinojiHeHHbix B
COOTBeTCBHH C TpeOOBaHHSMH T. H. «COUHailHCTHHeCKOrO peajiH3Ma»,

caHHCTBeHHoro y3aKOHeHHoro xyjj,o)KecTBeHHoro

MeTojxa

(KOH4)JIHKT

* B CBoeM crpeMJieHHH 3apyMHTtca 4>poHTa CHJi,BbicTynaiomH 3a couHayHCTHHecKyio anTepHaTHBy, co paHeHHH noAaepjKKoii iiiHpoKHX cnoeB KOMMyHHCTbi npHJiarajiH Bee
ycHJiHü win Toro, HTO6U no BO3MO>KHOCTH oTMeaKeaaTtcii OT HeraTHBHoro onbiTa 1919

r., paBHO KaK H OT cBoeR ceicraHTCKOö npaicTHKH 1920—1930-x rr. «HecKOJiuco jieT
nocJie 1945 r. MM crapariHCb .aeJiaTb BUM, Gynro napTH« ocHoaaHa He B 1918 r., a B
1935 r.», — BcnoMHHan BnocJieACTBHH OJJHH H3 Tor^auiHHX H^eojioroB BKn

XopBar. 39

M.
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Meacay xyAOHCHHKaMH H BJiacTbio, SIBHBHJHHC5I pe3yjii>TaTOM KyjitTypHoii
nojiHTHKH Hanajia 1950-x rr., npe^onpcaenHJi aKTHBHoe ynacTHe TBopMecKoii HHTejiJiMreHUMM B peBOJiiouMH 1956 r.). 4 1
C ycTaHOBJieHMeM B KOHue 1940-x rr. AHKTaTypbi PaKoiiiM pa3BHTHe coBeTCKO-BeHrepcKHx KyjibTypHbix cBH3eii BCTynimo B npHHUHnnajibHO HOBLiH 3Tan. ECJIH paHee KyjibTypHbifi noTOK H3 C C C P XOTA M
Haxo^micH B ÄOMHHHpyiomeM noji03KeHHH, Bce »ce cocymecTBOBaji c
HHLIMH, 3anaaHtiMM, TO Tenepb OH no^aBJi«eT nojiHOCTbio .npyrne, 3aHMMaeT MOHonojitHoe nojio^ceHMe. «Hame maBHoe TpeöoßaHHe K paŐOTHMKaM KyJTLTypbl . . . HTOŐbl OHH yHHJIHCb y COBeTCKOH KyJlbTypbl,
MTo6bi OTHbiHe He Ha IlapMÄ, a Ha MocKBy oőpamajin CBOH B30pbi», —
3aHBHJi B OKTpjiöpe 1949 r. rjiaBHbifi Hfleonor B Ű T ÍÍ. PeBaH, H STH
CJlOBa

ÖbIJIH

BOCnpHHflTLI

KaK

HOBafl

^HpeKTHBHaH

yCTaHOBKa. 42

O

MaciHTaöax pacnpocTpaHeHHH COBCTCKOH KyjibTypHOH npo^yKUHH B
BeHrpHH Hanajia 1950-x rr. flaioT npeucTaBJieHHe HeKOTopbie cpaKTbi.
CoßeTCKHe cpHJibMbi cocraBJiHJiH 75—85% KHHonpoicaTa, a B HeKOTopbix
KHHOTeaTpax ao 100%. 4 3 B MapTe 1952 r. B nepßopa3p5WHbix
KHHOTeaTpax ByflaneuiTa IIIJIO 10 COBCTCKHX, 1 BeHrepcKHÍí H 1
BOCTOHHorepMaHCKHÍí cpHJibM.44 B anpejie Toro ace ro.ua Ha cueHax
TeaTpoB BeHrpHH cocTOflnocb 110 cneKTaKJieii no nbecaM pyccKHX H
coßeTCKHX aBTopoB (Ha ROJIK> BeHrepcKHX /ipaMaTyproB npniujiocb 52
cneKTaKJifl, Ha .UOJIIO aBTopoB H3 a p y r n x CTpaH — 29). 45 1 anpejin 1952
r.
H3 npo3BVMaBUJHX no
BeHrepcKOMy p a a n o
My3biKajibHbix
npoH3BeAeHHH 38 npHHafljioKano pyccKHM H COBCTCKHM KOMno3HTopaM,
36 — aBTopaM H3 Apyrnx CTpaH (BKjnonaa caMy BeHrpnio c ee
6oraTeHLueii My3biKajibHoíí TpaAHUHeií).46 B AHH AeKaß H MCCHMHHKOB
COBeTCKOH KyjibTypbi B KOHuepTHLix 3ajiax H no paßHo HcnojiHflJiacb
HCKJiioMHTejiLHO pyccKaa H coßeTCKafl My3LiKa. BecHoß 1952 r. B
penepTyape öy^aneuiTCKoro onepHoro TeaTpa 6buio 16 onep H öaneTOB
pyCCKHX KOMn03HTOpOB, 5 — HTaJTLHHCKHX, 4 — BeHrepcKHX, 2 —
HeMeuKHx, 1 — nojitcKoro. 47 KOHCHHO, HOBbie nocTaHOBKH «Eopnca
To^yHOBa», «XoBaHiuHHbi», « K H « 3 H Uropa», «EßreHH« OHerHHa» B
onepe* H3,n,aHHe 6ojibiuHMH THpaacaMH npoH3Be.fl.eHHH riyujKHHa H
TojicToro HMCJIH no3HTHBHoe 3HaneHHe.* KaK cnpaBe/uiHBo npH3Haji
3apy6oKHbiii HccJie^oBaTejit: «KoMMyHHCTbi yMeioT H3BJieKaTb nojib3y
H3 ÄeHCTBHTejibHbix ^.ocTH^ceHHH pyccKoß KyjibTypbi npouiJioro c TeM,
HToöbi noBbimaTb CBOÍÍ co6cTBeHHbiii npecTHÄ, ^ejiaTb 6ojiee
3<})<})eKTHBH0H n p o n a r a n a y cBoeii HaeonornH.» 48 H Bce 3Ke nriaBHbiH
ynop B nponaranne .aejiajicfl OTHRVU* He Ha KJiaccHKy. Ilbecbi Cypoßa H
öpaTbeß Typ IUJIH Ha cueHax OCHOBHMX öyflaneuiTCKHx TeaTpoB name,
* KcraTH, HeKOTopue H3 STHX onep UIJIH Ha BenrepcicoH cueHe eme ao 1948 r. H aanae no
1945 r., B nepHOfl xopTH3Ma.

411
HeM nbecbi HexoBa. H eariM A. n . HexoB Bee nee OTHOCMJICH

K TOÍÍ

TpaflHUHH,

KOHuenuHeM

KOTOpaH

npMHMMaJiaCb

CTaJIMHCKOM

nacTM

KyjibTypHoro HacJieAH«, TO Ha H3,aaHMe npoH3Be,aeHMM O. M.
flocToeBCKoro 6bmo HaJioaceHO HerjiacHoe BCTO.
Booöme pyccKa^ KyjibTypa npoB03rjiauiajracb o6pa3UOM oneHb
aŐCTpaKTHO, 6e30THOCHTeJTbHO K KOHKpeTHbIM AOCTOMHCTBaM H HeÄOCTaTKaM TeX MJIM MHblX KOHKpeTHblX npOH3Be^eHMH.*
A
3TO
npMBO^HJTO K TOMy, HTO H a p f l ß y C nOflJlHHHblMH UeHHOCTHMH ( a OHeHb

MacTo BMecTo HHX) 3a o6pa3Ubi
BbwaBajiMCb
oecHnoneHHbie
KOHT>K)HKTypHbie no^emcM, po^caeHHbie B aTMOc<|>epe CTajiMHM3Ma. TaK,
poMaH BaöaeBCKoro «CßeT Haß 3eMJieM», cocTpanaHHbifí no peuenTaM
npecjTOByToíí «TeopMH OCCKOH^JIHKTHOCTH», 3a cHMTaHHbie ro/ibi
Bbmep^caji 4 M3AaHH5i. H H B Koew Mepe He craBa B OAMH p5m c Ea6aeBCKHM M. TopbKoro, Mbi AOJiMCHbi OAHaKO npH3HaTb: 48 M3,aaHMM ero
npoH3BeÄeHHH Bcero 3a 8 JieT (1948—1956) c yneTOM orpoMHbix rapaDKeíí ÖOJIbllIHHCTBa M3 HHX 50 npMBeUM K Hpe3MepHOMy HaBO^HeHHK) pblH-

Ka H 6H6JIHOTCK KHHraMH 3Toro nHcaTejifl. B TO ^ce BpeM« HeKOTopbie
OTHio^b He MeHee .nocTOMHbie aBTopbi (M. ByjiraKOB, A. AxMaTOBa H
MH. AP-) He yAocTaHBajiHCb necTM 6biTb onyőJiMKOBaHHbiMM HM pa3y.
OTHOiueHMe K MX TBopnecTBy B BeHrpMM BceueJio onpeflejifljiocb COOTBeTCByiOUIMMM

CTaJlMHCKO-^CaaHOBCKMMM

XapaKTepMCTMKaMM.

TaKMM

o6pa30M, BeHrepcKMM HMTaTejib, 3pMTenb, anyiuaTeJib He Mor nojiyHMTb
npe^CTaBJieHMe o MHorMx 3HaHMTejibHbix HBJTCHMHX pyccKOM KyjibTypbi
coBeTCKoro nepMo.ua.**
riaparuieJibHo c pe3KMM noBbiuieHMeM
HHTeHCMBHOCTM

COBeTCKOrO

KyJIbTypHOrO

BJIM5IHM5I

CTOJlb

MCe

pe3KO

cyacaioTCH MacniTaőbi BO3ACMCTBM5I MHbix, 6anee TpaßMUMOHHbix Ann
BeHrpMM KyjibTyp.
CooTBeTCByiouiMM 3aKOH 3anpeiuaeT
noKa3
COBpeMeHHblX

3anaHHbIX

<$)MJIbMOB,52

CBepTblBaiOT

CBOK)

paöoTy

oöuiecTBa KyjibTypHbix cBa3eß c 3anaaHbiMM CTpaHaMM, 3aKpbmaioTC5i
MHorHe Kypcbi no M3yneHMK) 3anaflHbix JBLIKOB, nepecMaTpMBaioTCfl
TeaTpajibHbie penepTyapbi M KHMroM3/xaTeJibCKMe njiaHbi. ÜCHO, MTO
Hap5wy c npo^yKUMefi KOMMepnecKOM KyjibTypbi B «3anpeTHyio 30Hy»
nona,aajTM 6ojibiiiMe UCHHOCTM. O TOM, B KaKMX Macmraoax
npoMcxoAMJio cy^ceHMe Kpyra ^yxoBHOM npojiyKUMM, a/ipecoBaHHoii
caMbiM uiMpoKMM MaccaM, Jiynnie Bcero cKaweT cJicayiomMM (paKT.
Cpe^M KHMr, noAJie^caBuiMX M3T>5ITMIO M3 6H6JIMOTCK connacHo
o4)MUHanbHOMy pacnopjHKeHMio 1950 r., nepe3 roß, npaB/j,a, nacTMHHo
* «Mu XOTHM no3HEKOMHTb HaujHX moaeö c HaHÖojiee nepcaoBOÖ B MHpe KyjibTypoii,
KOTopoii HaM npe^CTOHT MHoroMy HayHHTbca», — BOCKJiHuan, HanpHMep, PeaaH. 49
** OTBepranoct, caMo coöoö pa3yMeeTCíi, H TBopnecTBO xyaoJKHHKOB, nocne 1917
OKa3aBuiHxca B aMHrpauHH. BaneT M. CTpaBHHCKoro «neTpymica» 6bui CH«T
penepryapa B öyaaneiiiTCKoií onepe B pe3yjibTaTe npopaöoTOHHbix craTeö
ueHTpanbHOH npecce. 5 1

y
r.
C
B
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nepecMOTpeHHOMy, oKa3ajiHCb «KaneBajia», npoH3BeneHH5i M. CepBaHTeca, A. flioMa, 6paTbeB TpHMM, T. Ysjuica, p a a a .apyrnx KpynHbix
nHcaTeJieß pa3Hbix BpeMeH H HapouoB. 53 B HeKOTopbix cjiyna^x (HanpHMep, B cJiynae c « ^ O H KHXOTOM») ocHOBaHweM RJISI H3T>HTH5I KHH™
«BHJiaCb «KOHTppeBOJIIOUHOHHa« CyiUHOCTt» HX COCTaBHTCJieH H aBTOpOB

npeAHCJioBHii ( 3 T H KHHrH BtiiujiH no 1948 r.), HO name penb uijra o
npHHUHnnajibHOM HenpH^TMM Toro HJIH HHoro HBJieHMfl KyjibTypbi c
n03HUHH CTajIHHCKOH 3CTeTHHeCKOH OpTO/IOKCHH. B 3TOÍÍ CB5I3H Ba3KHO

no^HepKHyTb: coBeTH3auH5i BeHrepcKoR KyjibTypbi 03HaHajia He TOJibKo H
He CTOjibKo ee pycHipHKauHio, cKOJibKo onpeaejieHHyio ee nneojion o a u n i o . XapaKTepHo, HTO T. H. «pyccKHH HHCTMTyT» (no3>Ke «HHCTHTyT MMeHH JleHHHa»), 4>yHKUHOHHpoBaBiiiHH B cHCTeMe Ey/xaneuiTCKoro
yHHBepcHTeTa Ha npaBax caMOCTOJiTeJibHoro (|)aKyjibTeTa, roTOBHJi
o^HOBpeMeHHo H npeno.aaBaTe.nH pyccKoro «3biKa H npeno/^aBaTejm
«MapKCH3Ma—jieHHHH3Ma». Bee (pHJioco<J)CKHe Ka(pe/ipbi yHHBepcHTeTa
6bIJlH

COCpeJlOTOHeHbl

HMeHHO

3/ieCb,

MapKCH3M

B erO

CTajIHHCKOH

HHTepnpeTauHH 3aHHJi MOHonojibHoe nojio^eHHe B yHHBepcHTeTe, KaK H
BO Bceii cTpaHe. B 1950 r. B BeHrpHH Bbiuxno 20 KHHr no <pHJioco(pHH
(He CHHTaa npoH3Be^eHHH MapKca, 3HreJibca, JleHHHa H CTajiHHa), H3
3THX ABauuaTH 19 npHHa/uie^Kajio coBpeMeHHbiM COBCTCKHM aBTopaM.*
«PyCCKHH HHCTHTyT» 6bIJI e/lHHCTBeHHbIM yHHBepCHTCTCKHM
OT^ejieHHeM, Kyaa npHHHMaJin aÖHTypneHTOB 6e3 o6»3aTeJibHoro
cpe/iHero o6pa30BaHH5i (noHATHO, HTO nponarannHCTCKHH MexaHH3M
peacHMa
PaKoiHH
HcnbiTbiBan
ocTpeiiiiiyio
noTpeÖHocTb
B
npeno^aBaTeJibCKHX Kaupax no pyccKOMy H3biKy,55 paBHO KaK H no
(pHJIOCOipHH MapKCH3Ma). «E/lHHCTBeHHOe TpeöoBaHHe, npe/xbflBJiaeMoe
K CTy^eHTaM, — HX 5KejiaHHe yHHTbca, — nncajia ra3eTa «HencaBa». 56 B
TÓM iKc HOMepe ra3eTbi npHBo/iflTCfl cuoBa o/iHoro H3 cry/xeHTOB,
őbiBuiero paöonero c 6-JICTHHM o6pa30BaHHeM: «Kor/xa a npnuieji B
yHHBepcHTeT, a e/XBa 3Han jiayme npaBHJia BeHrepcKOH rpaMMaTHKH».
MODKHO npeflCTaBHTb ce6e ypoBeHb o6meo6pa30BaTejibHoii no/xroTOBKH
Jiio/ieH, nojiynaBiuHX /XHmioMbi 06 oKOHHaHHH yHHBepcHTeTa.
* HacrynjieHHe ByjibrapH3HpoBaHHoro MapKCH3Ma npcmuecTBOBajia KpynHOMaciuTaOHaa
KaivinHHfl B aapec BceMHpHo H3BecrHoro (pHJioccxpa fl. JlyKana. MbicJiHTejib,
npO^enaBLUHH

CJKMKHyiO

JjyXOBHyiO

3BOJUOI4HK)

ÓT

(pHJICXXXpHH

}KH3HH

H

HeoKaHTHaHCTBa K TBopnecKOMy, HeopTo^oKcajibHOMy MapKCH3My, OKa3aBiuHÜ CBOHMH
paŐOTaMH BJlHÜHHe Ha 3K3HCTeHUHajlH3M H <ppaHK(pypTCKyK> UIKOJiy, JlyKaM 6bIJI OJ1-

HHM H3 rjiaBHbix npenaTCTBHii Ha nyTH /jorMaTH3auHH BeHrepcKOH (pHJioccxpHH.
KpHTHKa JlyKana pacnpocTpaHJUiacb H Ha ero oőmenoJiHTHHecKHe B033peHHíi, H Ha
acreTHMecKHe KOHuenuHH.54 O/JHHM H3 xapaicrepHbix MOTHBOB B npopaöoTOHHbix
KaMnaHMHx 6biJia «HcnooueHica» 4)HJIOCO(J)OM onbiTa COBCTCKOH KyjibTypbi (JlyicaH
ynopHo npconoHHTan KJiaccHHecKoe Hacncime npoH3BeAenHiiM, BbinojiHeHHbiM c
cooTBeTCBHH c HopviaMH «coupeajiH3Ma».)
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B Harane 50-x rr. napanjiejibHO c 3aMeTHbiM yBeJiHHeHHeM HHCua
ynauiMxca cpenHeii cneuHajibHoii H cTyaeHTOB BbicuieH iiiKOJibi* npoHcxo,HHJia pe3Kaa .aeBajibBauHfl AHmioMOB. He noaneflHioio pojib cbirpano
3flect KonMpoBaHHe COBCTCKHX o6pa3uoB. C npHHATHeM B 1950 r.
cooTBeTCTByiomero napTHHHoro nocTaHOBJieHHfl B BeHrepcKoii uiKOJie
Hanajioct
MaccHpoBaHHoe Haca^eHHe
Hweii MaKapeHKO (KaK
TeopeTHKa) H nponefí cTajiHHCKoíí neaarorHHecKoii OPTOAOKCHH. Bee 3To
BtwaBanoct
3a
Hanóojiee
nepenoBoií
onbiT,
KOToptiK
npoTMBonocTaBJiHJica
onLiTy .npyrnx
neaarorHnecKHX
IIIKOJI
H
HanpaBJieHHií. Ebui 3aKpbiT H H H nejxarorHKH, 3a npoTHBoaeiicTBHe
BHeapeHHio «ueHHoro onbiTa» H3roH5iJiHCb M3 IUKOJI jiynuiHe yMHTejia.
MHorne yneÖHbie 3aBe,neHH5i (B TOM HHCJie M cneuHanbHbie) 6biüM
opraHH30BaHbi no COBCTCKOM MOACTIH 6e3 AOJiscHoro yneTa BeHrepcKHX
HaiiHOHaJIbHblX TpaßHUHM B nO^rOTOBKe COOTBeTCTByiOmHX Ka^poB. r i o

coBeTCKOM Mo^eJiM B 1952 r. 6bm o6pa30BaH BeHrepcKHÍí MHHBy3,
BeaaBiuHH MeHee neM nojioBHHoii Bcex BeHrepcKHX By30B H Mepe3 rojx B
CMJiy aőcypAHocTM CBoero cymecTBOBaHH« B M&neHbKOH CTpaHe
ynpa3AHeHHbiíí. HeKpHTHHecKH nepeHocHTca Ha BeHrepcKyio noHBy H
CHCTeMa aTTeCTailHH HayHHblX Ka^pOB, OTJIHHHafl OT TpaflHUHOHHOH RJISÍ

3ana#a, npH KOTopoß HayMHbie CTeneHH npncy>K,naK>TC5i B yHHBepcHTeTax 6e3 BMemaTejibCTBa BbimecToamHX 6iopoKpaTHHecKHX HHCTaHitHM. r i o coBeTCKOMy o6pa3uy nponcxoßHjra peopraHH3auH5i B 1949
r. AKa^eMHH HayK.57 MHorne BH^Hbie yneHbie, n e p e i w i Ha paőoTy B
TOJlbKO HTO 0 6 p a 3 0 B a H H b i e aKaAeMHHeCKMe HHCTHTyTbl, yilIJlH M3 By30B,

TeM caMbiM, KaK B C C C P , CTan HaMenaTbca pa3pbiB Me^Kfly HayKofi H
Bbiciueii IIIKOJIOH. (K TOMy 5Ke őojibixiyio rpynny AeHTejieii HayKH,
ocoőeHHO ryMaHHTapneB, 3aTpoHyjiH HAeojiorHHecKHe HHCTKH Hanana
50-x rr. TaK, nojiHTOJior H. EH6O, 6y,nyHH JiHiueH yHHBepcHTeTCKOH
Ka4)eApbi, CMor ycTpoHTbca Ha paőoTy TOJibKO B KanecTBe 6H6JIHOTCHHoro rapAepoőuiHKa).
HaMHHaa c 1950 r. B yneÖHbiß npouecc BHeapaioTCii HOBbie noco6HH, «ocHOBaHHbie Ha coBpeMeHHbix AocTHiHceHHHx coBeTCKofi nenarorHHecKoK HayKH».58 HTO npencTaBJiíuiH COŐOH 3TH yneÓHHKH? B nocoŐHH
no Bceoouieii HCTOPHH /i.ji5i cpe/mnx TexHHHecKHx yneŐHbix 3aBe,neHHH
H3 180 CTpaHHU 120 6biJT0 nocB«meHo HCTOPHH POCCHH H CoBeTCKoro
Coio3a. 59 B yneÖHHKe no reorpa(J)HH 3apy6e^cHbix CTpaH 5 crpaHHu OTBOAHJiocb Ha OpaHUHK), 10 — Ha CIIIA H 56 Ha C C C P . 6 0 B nocoÖHH
«HaeHHbie npeaTeHH HCTopHHecKoro MaTepHajiH3Ma» coAep^cajincb 133
ilHTaTbinocoŐHH H3 paőoT MapKca, 3HreJibca, JleHHHa H CTanHHa H
* PacuiHpeHHe MaciirraooB cneuHantHoro o6pa30BaHHfl (ocoőeHHO no TexHHHecKHM cneUHajibHcxrrjiM) .owcroBajiocb noTpeÖHoeraMH HanaBiueHCJi 4>opcHpoBaHHoii HHjiycTpHaJIH3aUHH.
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Bcero o/iHa uHTaTa H3 Terena. 6 1 JJa^e Tor/JtauiHHH MHHHCTP
o6pa30BaHM5i H peJiHrHH Vi. JJapBaiu 6LIJI BbiHy^eH KaK-TO 3a«BHTt:
npHBepsceHHOCTb
aBTopoB
yneŐHtix
nocoÖHH
MapKCHCTCKoß
MeTOAOJIOrHH

ÄOJTDKHa

npOHBJlÄTbCH

OTHIO/Ib

He

B

TOM,

HTOÓbl

Ha

Ka»moß BTopoii cTpaHHiie yneÖHHKa no XHMMM MJIM <pH3HKe MOÄHO
ObIJlO HaÖTM UMTaTbl M3 KJiaCCHKOB MapKCH3Ma. 6 2

PaöoTbi JleHHHa H CTajiHHa, Tpy/ibi no HCTOPHH KI1CC 3aH5uiH
rjiaBHoe MecTO B 3axJiecTHyBiueM BeHrpMio noTOKe COBCTCKOH nponaraHAHCTCKoii jiHTepaTypbi. y»ce K Hanany 1950-x rr. 3Jiecb 6biJio nojiroTOBJieHO 12-TOMHoe coőpaHHe COHHHCHHH CTajiHHa. B aeicaöpe 1949 r. K
K)6mieio reHepajiHccMMyca 6buia BbinynieHa őpomiopa B HeßimaHHOM
JXJI5I BeHrpHH MHJ1J1HOHHOM KOJIHHeCTBe 3K3eMnJIflpOB. HTeHHe B o p n r H Hane paöoT JleHHHa H CTajiHHa BXOJIHT HeorbeMJieMbiM 3JieMeHTOM B
nporpaMMy ypoKOB pyccKoro 5i3biKa.63 B 1950 r. B By3ax BBO/XHTCH ro-

cyj^apcTBeHHbie 3K3aMeHbi no pyccKOMy «3biKy. B KanecTBe 3K3aMeHaTopoB oneHb nacTo BbicTynajiH 3MHccapbi H3 CoßeTCKoro Coio3a. C
1945 r. no BecHy 1952 r. KHHrH pyccKHX H COBCTCKHX aBTopoB BbiiiuiH
OÖlJIHM THpa3KOM 6 MJIH. 3K3CMnJI5ipOB. 64 HeKOTOpbie H3/J,aTeJIbCTBa 3 a -

HHMajiHCb HCKjiK>HHTeJibHO BbinycKOM coBeTCKoß JiHTepaTypbi (icaK 06UieCTBeHHO-nOJIHTHMeCKOH, TaK H Xy^OHCeCTBeHHOH).

B HHBape 1950 r. ueHTpanbHbie BeHrepcKHe ra3eTbi jxajiH peueH3HH
Ha 37 KHHr. 27 H3 HHX npHHa/iJieHcajio pyccKHM H COBCTCKHM aBTopaM.
Bojibiuaa nacTb peueH3HpoßaHHOH JiHTepaTypbi HOCHJia nojiHTHHecKHH
xapaKTep. BceBeHrepcKHii pa3Max npnoöpeTaioT KaMnaHHH no npoBeAeHHK) BbICTaBOK COBeTCKOH KHHrH, OpraHH3aUHH HHTaTeJIbCKHX KOH(pepeHUHH H T.fl. BbIJIO C03J4aHO HeCKOJIbKO Mara3HHOB COBeTCKOH KHHrH, B

TÓM HHCJie npH jioMe coBeTCKoii KyjibTypbi B EynaneniTe (STOT uiHKapHblíí OCOÖH5IK Ha O/IHOH H3 UeHTpaJIbHblX yJIHH BeHrepCKOH CTOJIHUbl 3 a -

HHMano jio 1949 r. pyKOBojicTBO napTHH MCJIKHX ceJibCKHX xo3HeB).
Em,e B 1947 r. 6biJia ocHOBaHa ŐHŐJiHOTeKa HMCHH ropbKoro, cneunajiH3HpoBaBuia5icH Ha pyccKoii KHHre.*
«CoBeTCKaa jiHTepaTypa H HCKyccTBO He BocnpHHHMaioTCH y Hac B
BeHrpHH KaK HHOCTpaHHbie», coßeTCKaa KyjibTypa Bce öojiee craHOBHTCfl
/XJIH Hac He TOJibKO onopoH, HO H HeoTteMJieMoií nacTbio co3flaBaeMOH
HaMH HOBoii BeHrepcKoii KyjibTypbi», — yTBepamajin c BbicoKHx TpnóyH
Be/iyuiHe napTHÍÍHbie (pyHKUHOHepbi.66 OTHOUICHH» MOK/ry C C C P H
BeHrpHeß B ctpepe KyjibTypbi crraHOBHJiHCb Bce öojiee HepaBHonpaBHbiMH, npnoöpeTajiH zxapaKTep OTHOineHHÍí MOK/iy MeTponojiHeií H KO* npH oT6ope B CCCP JiHTepaTypbi JJJIJI ompaBKH B BeHrpMio cooTBeTCByiomHe
coBeTCKHe cJiyÄObi He oTJiHHajiHCb ocoöoíí pa36opHHBocTbio. MHor/ja Jje.no JXOXOJJHJIO
JJO KOMH3Ma, HanpHMep, Kor/j,a B BeHrpMio HanpaBJiJuiHCb nocoÖH« no BbipamHBaHHio
cejibCKoxo3»iicTBeHHbix KyjibTyp, KOTopue Ha BeHrepcKoö 3eMJie pacTH He Moryr. 6 ^

415
jiOHHeß, C C C P no cyTH aejia npHnncbiBajiacb KyjibTypTperepcKafl MHCCHX* IlocemaBLiiHe By^aneuiT aBTopHTeTHbie coßeTCKHe BH3HTepbi
n03BOJ15UIH

Ce6e

BblCTynHTb

C

BbICOKOMepHbIMH

3aflBJieHHflMH,

ymeMJiaiomMMH HauHOHa/ibHoe ÄOCTOHHCTBO BeHrpoB. TaK, aKaaeMHK
H. n . Bap^HH, B03rjiaBJi5iBiiiHM iieneraiiHio C C C P BO BpeM« MecflHHHKa
COBCTCKOH KyjitTypbi B BeHrpHH B 1950 r., cHHcxo/iHTejibHo OTMCTHB
«POCTKM HOBOH 3KH3HH», JlßJlQQ 3a«BHJi: eCTb OÖJiaCTb COUHaJIHCTHHeC-

Koro CTpoMTeJibCTBa, r a e BeHrpHH noKa He .aocTHma TaKHX ace BneHaTJWiomHx ycnexoB, Kaie B Apyrnx o6jiacT«x, «penb H^eT o KyjibType,
HayKe, HCKyccTBe».67 Bone/j, 3a STHM ucHTpajibHbie BeHrepcKHe ra3eTbi
npHHflJiHCb c eme öojibuieií aKTHBHocTbio nponaraH/jnpoBaTb coßpeMeHHyio coßeTCKyio AeHCTBHTenbHocTb BO BceM noKa3HOM BejiHKOJienHH ee
«noTeMKHHCKHX ßepeßeHb». H a <j)OHe 3ByHHbix nponaranuHCTCKHx KaMnaHHH no cuynaio JXWQVÍ COBCTCKOH KyjibTypbi nacTo ocraBajiHCb He3aMeneHHbiMH 6ojiee Ba^Hbie c TOHKH 3peHH$i BeHrepcKofi HauHOHanbHOH
KyjibTypbi coőbiTHH, HanpHMep, CMepTb B (peBpane 1951 r. BCUHKOH
aKTpHCbi r . Baßop (ra3eTa «Ca6a/i Hen» OTpearnpoBana Ha STO coőbiTHe JlHLUb KOpOTKOfí KOHCTaTaUHefí). BMeCTO 06eUU,aHH0H BblCTaBKH Kap-

THH B. H. CypHKOBa H3 MocKBbi 6biJia npwcjiaHa BbicTaBKa cpoTopenpoayKUHH ero paöoT, HO H ee BeHrepcKHe ra3eTbi OUCHHJIH KyjibTypHofi
ÄH3HH KaK 3aMeTHbiíí (paKT.68 llaMHTHHK CTajiHHy B Ey/xaneniTe
(no3£Hee, B OKTpaőpe 1956 r. CHeceHHbiü BOJIHOÍÍ Hapo/iHoro rHeßa)
6biJi nocTpoeH Ha MecTe pa3pyiueHHoro xpaMa. ^ecTBOBaHHe loŐHJieeB
no CJiynaio po^c^eHMii HJIH CMepTH Bbi/xaiomHxcji JieflTeneH pyccKoK
KyjibTypbi Bee 6ojiee HaHHHajiH 3aTMeßaTb npa3AHOBaHH5i loÖHJieeß BCJIHKHX BeHrpoB H HocHJiH (popMajiH30BaHHbiH xapaKTep, npe/jnojiaranH
o6fl3aTejibHoe BOBJieneHHe B pa3JiHMHbie MeponpHATH5i orpoMHoro KOJIHHeCTBa JHO/Xeií.69 KHHOBKpaHbl 3anOJ10HHJIH COBeTCKHe <j)HJIbMbI O TOM,

KaK MapKOHH yKpaji y IlonoBa ceKpeT H3o6peTeHH5i pajiHO. C flpyroß
CTopoHbi, npeaaBajiacb 3a6ßeHHio öoraTaa HauHOHajibHaa TpajiHUH«
BeHrpoB B oöJiacTH TexHHnecKoro H3o6peTaTenbCTBa.70 KOHCHHO, 6biJio
6bi HenpaBOMepHbiM BHjieTb B MaccHpoBaHHoß coBeTH3auHM TOJibKO pe3yjibTaT coBeTCKoro /xaBJieHHH, name Bcero HHHUHaTHBa Hcxo^HJia OT
npecMbiKaBuieíícfl nepe,a CT&JiHHbiM napTHHHoií BepxyiiiKM B caMoii
CTpaHe. HecoMHeHHa OAHaKo aKTHBHa« pojib COBCTCKOH CTopoHbi (H
npeacae Bcero BOKC) B OTŐope nepenpaBJifleMoií B BeHrpHio JiyxoBHoii
npo^yKUHH. My3biKajibHbie 3anHCH win pa/iHO HanpaBJi5UiHCb B COOT* EcTecTBeHHo, HTO noAoŐHbiií THn oTHomeHHH Mesmy jjßyMü crpaHaMH nbiTajiHCb
cnpoeiiHpoBaTb H Ha npouijioe. Pa3BepTbiBaeTCfl KaMnaHH« KPHTHKH B ajjpec Tex
HCTOpHKOB, KOTOpbie «He XOTeJIH TOBOpHTb npaB^tl O TOM, KaKyiO nOMOmb OKa3aJI

pyccKHH Hapoa BeHrpaM B 6opb6e npoTHB TypoK H TaTap», co3,aaHHH BeHrepcKoH
rocyaapcTBeHHcxrrH. C flpyroH cropoHbi, Bee Tpyzmee craHOBHJiocb oö-beKTHBHo
oueHHTb pojib uapH3Ma B ncmaBJieHHH peBOjuouHH 1848 r.
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BeTCBHH co cneuHajiLHbiM corjiaiueHMeM, ncvuriHcaHHLiM B anpene 1950
r. 71 AHajiorMMHLie corjiameHHfl 6biJiH 3aicnioHeHbi B oőnacTH KHMrooöMeHa, KOHUepTHOM, BbICTaBOHHOM AeflTeJTbHOCTH.

H o roBopü o MacuiTaöax COBCTCKOH KyjibTypHoíí 3KcnaHCHH B
BeHrpHH, HHKaK Hejib3fl yíÍTH OT OTBeTa Ha Bonpoc: KaK BocnpHHMMaJiacb coBeTCKaü KyjibTypa BeHrepcKoií ayaHTopHeíí, Bbi3biBajia JIH OHa
TOJIbKO OTTOpÄeHHe HJTH .HCTIO OŐCTOflJIO 3HaHMTeJIbHO CJIODKHee? H C T O K M

MHTepeca

K ayxoBHoß HCH3HH C C C P B nepBbie ro^bi nocjie OcBo6o)KfleHHH Jie^CaJIH He TOJIbKO B CTpeMJieHHM HaííTH npOTHBOBeC OflHOCTOpOH-

HeMy HeMeuKOMy BJIHAHHIO, O neM penb yxce inna Bbime. HeKOTopwe
BeHrepcKHe HccjieAOBaTeJiH (HanpMMep, BHAHMÍÍ JiHTepaTypoBco, H. K H paö) nniiiyT 06 3MouMOHajibHOM no/rbeMe, oxBaTHBiiieM 3HaHHTe;ibHyio
nacTb HacejieHHH crpaHbi B nepHo^ SKOHOMHHCCKHX ycnexoB 1946—1948
rr. 7 2 Flo CBM^eTejibCTBy H. Knpaa, HCKpeHHHií onTHMH3M, Bepa B
«CBeTJioe öy^ymee» Ha HeKOTopoe BpeM« oBJiaßenH MHorHMH JiiOAbMH,
B TÓM HHCJie H AeHTejiHMH KyjibTypbi (flaace He cTonbKo nonHTMHecKHe
penpeccHH 1949—1950 rr., CKOJibKO Kpax BOJiioHTapHCTCKOH SKOHOMHHecKoíí nojiHTHKH PaKoiiiH B 1951—1952 rr. cMoniH, CHHTaeT Knpaii,
noKOJieöaTb STOT HacTpoK). CoBeTCKaa KyjibTypa «couHajiHCTHHecKoro
peajiH3Ma» oica3biBajiacb, TaKHM o6pa30M, co3ByMHa flocTaTOHHO mnpoKo pacnpocTpaHeHHbiM B oőmecTBe aBaHrapAHCTCKHM, peBOJiiouHOHHopOMaHTHHeCKHM yCTpeMJieHHJIM.» BOT MTU BCnOMHHaeT H3BeCTHbIH 3KOHOMHCT H. Xycap: «B HapoAHOM KOJUierHH B Ey,aanemTe, icyaa H nonaji
B 1947 r., Mbi c ÄaAHocTbio BnMTbiBajiH B ceőa Bee CBefleHH« 06 STOÍÍ

CTpaHe, nporjiaTbiBaJiH Bee KHHrH o Heß, KOTopbie nona^ajiH K HaM B
pyKH. BO3MODKHO, coBpeMeHHoe JiHTepaTypoBe/ieHHe cyaHT cTpoKe, HO
Ha MeHH B TO BpeMfl npoH3BeJia HeH3nna£HMoe BnenaTJieHHe KHHra
AacaeBa «JJaneico OT MocKBbi». HHKOiyxa He 3a6y^y H KHHry MaKapeHKo («ne^arorMHecKaji noaMa» — A.C.) — OHa npoH3Bejia Ha MCHH TeM
öojibiiiee BnenaTjieHHe, HTO H roTOBHJica crraTb ne^aroroM, XOTH H He
CTaji H M » . 7 3 B CBH3H c BbiiuecKa3aHHbiM flejiaeTCH noHATHee Heo^cH^aHHbiH ycnex B nocneBoeHHoií BeHrpHH nbecbi K. CnMOHOBa «PyccKHH
Bonpoc», H nbecbi JI. PaxMaHOBa «EecnoKoiiHafl CTapocTb»,74 noBecTH
B. KaTaeßa «BejieeT napyc OAHHOKHH». 75 IlepeHacbimeHHe KyjibTypoß
«couHajiHCTHHecKoro
peajiH3Ma»
H
COOTBCTCTBCHHO
peaKUHH
OTTop>KeHH5i 3T0ÍÍ KyjibTypbi npoHcxoflHJiH no Mepe pa3onapoBaHH5i B
CKOpOM

TOp»CeCTBe

KOMMyHHCTHMeCKHX

H^eaJlOB

(cJie^yeT

nOMHHTb

Taoce, HTO oŐLUHpHbiií noTOK pyccKoií KyjibTypbi He CBOAHJICH Bceueno
K coBpeMeHHoß npoayKUHH, B HeM 6biJiH npe^cTaBJieHbi, K npHMepy,
JleB TOJICTOH, a p y r n e BeJiHKHe pyccKHe nHcaTejriH B ŐJiHCTaTenbHbix
nepeBoaax
KJiaccHKa BeHrepcKoií JiHTepaTypbi Jlacjio
HeMeTa,
BbinojiHeHHbix npHMepHo B STO ace BpeMfl).
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0C03HaBaSI HeO,aH03HaHHOCTb CHTyaUHH, npHXOflMTCfl BCe >Ke KOHCTaTHpoBaTb: 6e3,nyMHoe, MexaHHHecKoe KormpoBaHHe coBeTCKoro
ontiTa, HeflH^epeHUHpoBaHHoe OTHOiueHHe K COBCTCKOH KyjibType,
B03BeaeHHe ee B paHr o6pa3ua win noApaacaHHA B ymepö KyjiLTHBMpoBaHMK) jiyHLUHX HauHOHajTLHbix TpajiHUHH HaHecJio orpoMHtiii Bpe,n
KyJltTypHOMy pa3BHTHIO BeHrpMM, Cy3HJIO ropH30HTbI ÄYXOBHMX MCKaHHÍÍ BeHrepcKoH HHTejuinreHUHH H Bbi3Bajio B KanecTBe ecTecTBeHHOH
OTBeTHOM peaKUHH yCHJieHHe aHTMCOBeTCKMX HacTpoeHMii B oőmecTBeHHOM C03HaHHH, npOHBHBILIMXCfl B ßHH TparHHeCKHX OKTpHÖpLCKHX COÖblT\m 1956 r. CoBeTCKoe BoeHHoe BMemaTejibCTBo B BeHrepcKHe aejia 24
OKTpaőp« H 4 HOíiöpH 1956 r., BLi3BaBiuee OTnop MHornx TLICHH BeHrpoB
(cHanana nyTÖM Boopy^ceHHoro conpoTHBJieHHfl, a 3aTeM H B MaccoBbix
3a6acTOBKax) HBHJIOCL npoHBJieHHeM TOH 3Ke MMnepcKoii nojiHTHKH, KaK
H MaccHpoBaHHaa pmeojiorHMecKa« H Kyjit/rypHafl 3KcnaHCH« cTajiHHH3Ma B 1 9 4 5 - 1 9 5 6 r r .
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LEONYID SZUVIZSENKO fSt. Petersburg)

H. G. Wells „William Clissold világa"
című regényének fogadtatása Magyarországon

A világhírű angol író és gondolkodó, Herbert George Wells (1886—
1946) könyveinek vonzereje mindmáig megmaradt, ami nem véletlen.1 Még
1926-ban, a modern számítástechnikával nem „terhelt" angol irodalomkuta
tók megszámolták, hogy Wells kb. 1650 jelentős téma után érdeklődött2: a
modern állam, a gazdasági rendszer, a társadalom szociális berendezkedése;
a munka és a tőke; a kereszténység, a szocializmus, a kommunizmus, a
„bolsevizmus"; Marx, Lenin; a civilizáció, a kultúra, a közoktatás; a hábo
rú, az evolúció, a jövő építménye; a nők problémái, a népességszaporodás
ellenőrzése stb. Ezen korántsem egyszerű kérdések közül többet érintett az
író 1926-ban megjelentetett bölcseleti regényében, a William Clissold vilá
gában, amelyet hevesen vitattak a korabeli Európában. Ezt a művet joggal
tekinthetjük a legfontosabb mérföldkőnek az 1928-ban megjelent Nyílt
összeesküvés című ismert tanulmányához vezető úton, amelyben a szerző
összefoglalta és pontosította az emberiségnek a „Világállam" lobogója alatti
fokozatos és békés, evolúciós egyesülésére vonatkozó gondolatait.
Magyarországon 1927 elején fordították le a regényt, és mind a társa
dalomban, mind pedig a folyóiratokban elég széles visszhangra lelt. A Nyu
gat, a Századunk, a Magyar Szemle, a Korunk, a Pandora és a Szocializmus
lapjain Kassák Lajos, Nagy Lajos, Szerb Antal, Vámbéry Rusztem, Bresztovszky Ede és mások fejtették ki véleményüket a műről.3
A fordítás és az értelmiség körében kiváltott hatása értékelését tekintve
Kassák volt a leghatározottabb. Nem tekinthetjük kizártnak, hogy Kassák
patetikus reagálása az európai közvéleményre is támaszkodott. Mindeneset
re, megemlítve, hogy a magyar olvasók és a kritika „úgy nyúlt ez után a
könyv után, mint a beteg az orvosság után", Kassák egyidejűleg megjegyzi,
hogy az „egész művelt Nyugaton" is szokatlanul nagy sikere van a regény
nek.4 Kassákot nem az nyugtalanította, hogy a „divattá vált fordizmust" új
„mánia", a clissoldizmus váltja fel. Joggal aggasztotta, hogy az embereket
elbódíthatja Wells boldog „Világállamának" délibábja és annál keserűbb
lesz kiábrándulásuk. „A ma átlagembere kétségbeesetten menekül a reális
valóságtól. . . — írta Kassák. — Kalandokra vágyik s látszatokkal narkoti
zálja magát. Elismerem, ilyen szellemi narkotikumnak nagyszerűen beállít
hatók Wells Clissold úr okoskodásai". (Kiemelés tőlem. L. Sz.)
Meg kell említenünk, hogy a recenziók szerzői különböző utakon kö
zelítették meg Wells regényét. Nemcsak a tartalom, de a forma szempontja-
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ból is kísérletet tettek a mű értékelésére. Míg Kinszki Imre nyugodtan meg
állapította, hogy a tárgyalt könyv, a „retrospektív biografikus regény" az
író számára szokatlan formájában íródott,5 addig Kassák kereken kimondta,
hogy ez a regény „társadalomtudományi tévelygés". Kétségeit tekintve Kas
sák nem volt egyedül. Görög Imre6 és Szerb Antal7 utópiának tekintette a
művet, Nagy Lajos8 és Róna Imre9 mint a soros társadalomtudományi érte
kezés szerzőjével vitatkozott az íróval. A poetica titkait érintetlenül hagyva
hevesen bírálta a regényt Vámbéry Rusztem, a Századunk szerkesztője.10
Voltak természetesen olyan kritikusok is, akik lelkesedéssel fogadták a re
gényt. Megnyitva a vitát, a Pandora májusi számában Justus Pál11 kijelen
tette, hogy R. Rolland-on kívül talán csak az egy Wells érdemli az „euró
pai" jelzőt. Rámutatott, hogy az íróról már korábban kialakult véleményt
csak utolsó regénye teljesítette ki „művészi egységgé". Általánosságban
nagyra értékelte a művet Kinszki és Görög is. Eléggé tartózkodó volt Szerb
véleménye, amelyben egészében véve lojálisán értékelte Wells „jubiláns és
legfőbb" utópiáját.
A vita tulajdonképpen az írónak Marx, a marxizmus egésze és az
oroszországi „bolsevizmus" elleni indokolatlanul durva kritikája, valamint
azon kérdés körül alakult ki, tekinthetők-e Clissold eszmefuttatásai az író
gondolatainak. Ebben a tekintetben az eltérő olvasatokat önkéntelenül maga
az író „provokálta", aki a címlap elé helyezett előszavában azt állította:
„Ez a könyv regény és semmi egyéb. William Clissold elképzelt alak, aki
jellemének és típusának megfelelő módon gondolkodik"12. Hozzáfűzte még,
hogy hőse eredeti személy, nem a szerző mása.
Az író magyar kritikusainak ezen kérdéshez való viszonya ugyancsak a
vélemények széles skálájáról tanúskodik: az előszó teljes figyelmen kívül
hagyásától, amely Nagy Lajos13 és Bresztovszky14 kritikájára jellemző, a
szerzővel való teljes szolidaritásig terjed, csupán annak alapján, hogy az író
„igen energikusan tiltakozik" az azonosítás ellen (Justus). A kérdés tisztá
zásához hozzájárult a kolozsvári Korunk kritikusa, Róna is. Az íróval vitáz
va ésszerűen jegyzi meg, hogy a szerző „mint ismeretes, önmagát adja
alakjában", és kiegészítő érvként Clissold könnyen felismerhető gondolatai
ra hivatkozik, amelyeket a szerző megosztott a Sorbonne-on a szocializmus,
a demokrácia és a diktatúra kérdéseiről tartott előadásának hallgatóival. (Az
1927-ben megtartott előadás a „Demokrácia revíziója" címen ismert). El
lenkezőleg, a sokat tapasztalt Kassáknak semmiféle igénye nem merült fel
további érvek iránt. Kritikája elején "Wells Clissold eszmefuttatásairól"
mint „szellemi narkotikumról" írt, egy másik helyen meggyőződéssel je
gyezte meg: „A könyv elolvasása után kétségtelen, hogy a regény főalakja,
William Clissold maga a szerző, s amit elmond, az Wells . . . szubjektív
véleménye az emberekről és a dolgokról". Ebben a kérdésben Szerbnek
sem voltak kételyei, aki kritikájának a H. G. Wells világa címet adta.
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A magyar kritikusok tehát — mindegyikük a maga módján — reagáltak
az írónak Clissold eszméitől való elhatárolódási kísérletére. Eltérő módon
viszonyultak a vita fő kérdéséhez, az író Marxhoz, annak elméleti hagyaté
kához és a bolsevizmushoz való viszonyához is. A magyarországi vita fel
tárta az író — az ország számára rendkívül időszerű kérdésekkel kapcsola
tos — véleményének tartalmával és formájával szembeni sommásan tagadó
állásfoglalást. Még a könyvet lelkesen fogadó Justus is feltette, hogy a szer
ző „igazságtalan" Marx-szal szemben, de a többiek is „helytelennek, pon
tatlannak" (Róna) jellemezték Wells marxizmus-elemezését, rámutattak a
marxizmus és a szocializmus bírálatának „szokatlanul éles és lealacsonyító
hangjára" (Kinszki). Értelmüket tekintve közeliek vagy hasonlóak voltak
Vámbéry, Bresztovszky, Szerb és mások kijelentései is. Legkövetkezete
sebbnek azonban Nagy Lajos bizonyult. Mintha célul tűzte volna ki maga
elé politikai alapismeretekre oktatni az olvasókat, módszeresen (a tézis—an
titézis elve alapján), egymás után megvédte a marxizmus azon tételeit, ame
lyeket Wells megkísérelt kétségbe vonni, vagy nevetség tárgyává tenni.
Ugyanakkor azonban nem volt mentes az éleselméjűségtől és a polémikus
éltől sem. Egyebek között — megdöntve azon állítást, mely szerint „Marx a
szocializmus rossz szelleme" — Nagy Lajos rosszallóan megjegyzi: hasonló
„logikai szalto mortale" lehetővé teszi azt mondani: "És most áttérek a ke
reszténység rossz szellemére, Jézusra. Vagy: És most áttérek a pszichoana
lízis rossz szellemére, Freudra".
Kassák ugyancsak védelmére kelt a marxizmusnak, noha nem volt
annyira alapos, mint Nagy Lajos. Ő csupán az osztályellentétek problémáját
emelte ki, és a Tőkért támaszkodva kimutatta azt a „mechanizmust",
amellyel Wells meghamisította Marx eredeti gondolatát. Akár a regény né
hány más bírálóját (Görög, Róna), Kassákot is felháborította az angol író
nak az a törekvése, hogy Marx szocializmus tanának hiányosságait májbaj
jal, vagy túlzott dohányzással magyarázza. „Wells módszerével élve — írta
az élcelődő Kassák — mennyire májbajosnak (vagy agybajosnak) kell lennie
annak az embernek, aki a mai termelésben nem látja meg a tőke uralkodó
szerepét. . ."
Ugyancsak meg kell említenünk, hogy a regénnyel vitatkozók közül
egyedül Kassák és Nagy Lajos kockáztatta meg a Wells-szel folytatott vitá
ban, hogy Szovjetoroszország pártjára álljon. Összevetve a Szokolnyikov
által Genfben nyilvánosságra hozott hozzáférhető anyagokat azokkal, ame
lyekre Wells támaszkodott, Nagy Lajos például kimutatta az iparra, a me
zőgazdaságra és a közművelésre vonatkozó ellentmondásokat. Ezeket
„eleve eltökélt informálatlanságnak" ítélte.
Mintegy összebeszélve, Kassák és Nagy Lajos (kritikáik a folyóiratok
júniusi füzeteiben jelentek meg) a regény kritikai taglalását olyan össze
csengő következtetésekkel zárta le, amelyek arra voltak hivatottak, hogy az
olvasókat annak tudatára ébresszék: a világ fejlődésének Wells—Clissold-
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féle értelmezése nemcsak a helyét nem állja meg, de veszélyes is.
Megalkuvást nem tűrő reakciójukat az a gondolat váltotta ki, hogy a „szo
ciáldemokraták" által kialakított új paradicsomi világban nem lesznek
tekintettel a többség véleményére. A magyar írók egységesek voltak ezen
távlatok megítélésében: Kassák ezeket az eszméket „fasiszta lázálomnak"
tartotta, Nagy Lajos pedig kijelentette, hogy „amiről itt szó van, azt
magyarul fasiszta diktatúrának nevezik". Fenti ítéletek azonossága minden
bizonnyal nem annyira a regény figyelmes elolvasásáról, hanem —
bizonyos értelemben — az 1918-as és 1919-es forradalom megpróbáltatásait
és az ellenforradalom nehéz időit megélt írók világnézeti közelségéről
tanúskodik. Rideg, polemikus kijelentéseikben előfordulnak a korra
jellemző, a nemzetközi kommunista mozgalomban akkoriban elfogadott, de
a későbbi gyakorlat által elvetett nézetek (pl, az osztályharc élesedése).
Egészében véve azonban cikkeik figyelmet érdemlő, átgondolt belső
érvelésükkel tűntek ki.
Ebben a vitában különvéleményével hívta fel a figyelmet magára
Bresztovszky, a Szocializmus című szociáldemokrata folyóirat publicistája.
Első cikkében (Szocializmus — milliomosok számára. H. G Wells új regé
nyé) a művet inkább társadalomtudományi értekezésnek tekintette, és meg
kísérelt a „csetepaté fölé" helyezkedni. Bresztovszky azt állította, hogy
Wells egyáltalán nem szociáldemokrata, nem szocialista, hanem az angol
"Fábiánus Társaság" tagja. Ezzel magyarázhatók marxizmussal kapcsolatos
téveszméi. Ugyanakkor azonban Bresztovszky megállapította, hogy az író
durván bírálja Marxot, és úgy gondolkodik a marxizmusról, mint valami
lyen „részvénytársasági igazgató". A kritikában megtalálható a világnak
„az ipar és a pénz értelmes generálisai" által való megváltoztatása eszméjé
nek elutasítása, amelyet a recenzens „igazi fábiánus ötletnek" nevezett, he
lyesen állapította meg ugyanis, hogy „túlságos optimizmus kellene ahhoz,
hogy az ember bízzék benne: rövidesen ott tolonganak majd az eszmebari
kádokon Wells szocialistává, amolyan clissoldiánus szocialistává szervezke
dett milliomosai". Szellemét tekintve annál meghökkentőbb volt a folyóirat
következő, szeptemberi számában Marxizmus vagy clissoldizmus? — H. G.
Wells új regénye című írása. A szerző itt hajlott arra, hogy az író művét
társadalmi utópiaként kezelje, és a hangsúlyt az akkori idők magyar szo
ciáldemokratáira jellemző eszmék propagálására helyezte. Innen erednek
terjengős eszmefuttatásai „az új rend intézményeinek" a mai társadalom ke
belében való lassú, fokozatos kialakításának szükségességéről, a „barikád
romantikájáról" való lemondás gondolatáról.
A Justus által 1927 májusában a Pandora lapjain „William Clissold vi
lágáról" megnyitott vitát — mondhatni — Bresztovszky második kritikája
zárta le, mivel Szerb Antal elkésett bírálata (1928 márciusa) lényegében
semmivel sem járult hozzá a regény megértéséhez. Noha a magyar kritiku-
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sok értékelése és ítélete nem esett egybe, a véleménycsere nem volt kihe
gyezett, dinamikus, valóban vitaszerű. Ugyanakkor azonban az angol író
vitás művének tárgyalása több szempontból is érdekes.
A vita alapján elsősorban képet alkothatunk a kritikai gondolkodás ál
lapotáról a 20-as évek közepének Magyarországán. Láthattuk, hogy Wells
bírálói a Clissold-regény megítélésében saját útjukat követték, és eltérő vé
leményeket fejtettek ki az író adott művéről és egész munkájáról általában.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a vita visszafogott tónusát
mind a kedvezőtlen társadalmi-politikai helyzet, mind pedig az a körülmény
váltotta ki, hogy a magyar kommün leverése után nem csupán az irodalom,
de a kritika tábora is meggyengült: emigrációba kényszerültek a legengesztelhetetlénebbek: Lukács György, Gábor Andor, Gaál Gábor és mások.
A magyarországi vita bizonyos érdeklődésre tarthat számot úgy is,
mint az ismert angol író művének más nemzeti alapon való recepciója,
amelyben a regényt egészen más szellemi légkörben fogadták, és nem
annyira a „világállam" eszméinek lényegét tekintve váltott ki tiltakozást,
hanem a marxizmus és a bolsevizmus címére szóló kritikai megnyilvánulá
sainak formája révén. Mint láthattuk, egyedül Kassák kísérelte meg össze
vetni a regényt a korabeli magyar élettel. Kassák megállapította, hogy az
ún. konszolidáció korában a diadalmas reakciónak nagyon kapóra jött a
könyv, annál is inkább, mert külföldi és híres szerző tollából származott,
aki kétségbe vonta a marxi tanítást, tehát a közelmúlt magyar forradalmá
nak céljait és feladatait is. Valószínűleg az „új mánia" széles körű elterje
désének lehetséges következményei miatt aggódó Nagy Lajos és Kassák
ezért mutatott rá kortársainak a „clissoldizmus" fasizmusba való átnövésé
nek lehetőségére.
Végezetül fontos megjegyeznünk, hogy 1919 után ez volt az első viták
egyike, amelyben a különböző irodalmi csoportosulások világnézeti és esz
tétikai álláspontjai napvilágot láttak. A korabeli Magyarország viszonyai
között bizonyos fokig „szabad kezet adott" és ösztönözte a vitát az a körül
mény, hogy a könyvet külföldi szerző írta. Ilymódon a vita mind irodalom
történeti, mind pedig társadalompolitikai érdeklődésre számot tarthatott.
Jegyzetek
1 Az akkori Magyarország irodalmi és társadalmi mozgalmának jellemző sajátosságait
részletesebben H. Wells „ William Clissold világa " című regényének fogadtatása a ma
gyar kritikában című munkánk tartalmazza. Voproszi Finno-ugorszkoj filologii, 5. füz.
Leningrád, 1990. 151—170.
2 Ld. Dinamov Sz. Gerbert: Uelsz naperelome. Vesztnyik inosztr. lit. 1929. 1. 206.
3 Csak a folyóirati periodikák elemzésére szorítkoztunk.
4 Kassák Lajos: William Clissold világa. Nyugat, 1927. 1. 991—996.
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M. TAKÁCS LAJOS

(Debrecen)

Az utóbbi két évtized magyarországi és kárpátaljai
magyar irodalmi és filológiai kapcsolatairól
Oly világot élünk, amelyben a közel s távol nap mint nap tapasztalt
természeti, politikai és társadalmi katasztrófák, emberi tragédiák illuzóri
kussá, szánalmassá, már-már nevetségessé tehetik a filológus aprólékos,
módszeres munkáját. A sorsfordító idő szakmánk, kollégáink és önmagunk
kínzó vizsgálatára kényszerít. Alább kísérletet teszek mindannak a szűkös
terjedelem szabta rendkívül vázlatos felmutatására, amit 1977 októbere, el
ső ungvári tartózkodásom óta szerzett tapasztalataim alapján a címben jel
zett tárgyban fontosnak, bántónak, illetve a leginkább változtatásra érettnek
vélek.
Remélem, hogy „nem terhes Háttekivagy János-ként" szólok, hisz né
hány szerzett jó barátom, valamint a pesti Magvető és a debreceni Csokonai
Kiadó segítségével, sokéves, gyakran kilátástalannak tűnő „partizánmunka"
után már letettem a magyarság asztalára a Vergődő szél című, 608 oldalon
37 szerző munkáit bemutató kárpátaljai antológiát; és sikerült újra kiadnunk
az 1945 utáni kárpátaljai magyar próza negyedszázaddal ezelőtt gyakorlati
lag betiltott legjobb művét, Kovács Vilmos Holnap is élünk című regényét.
Utazásaimhoz és kutatásaimhoz ez év márciusáig hazám egyetlen állami
vagy tudományos intézményétől, de pártjától, társadalmi szervezetétől sem
kaptam anyagi támogatást. Tehát — ismét Kovács Vilmossal szólva —
„Amit mondok, mondhatom. A másodszülött fiú jogán."
A fenti mondatokat nem az önelégültség szülte. Arra valók, hogy feltehessük a kérdést: miért egy debreceni, irodalmárok között ismeretlen, ak
koriban strukturalista nyelvészre mérte a sors ezt a feladatot? Arra, aki öt
évig menekült előle, Babits Jónásának karikatúrájaként; amíg véglegesen
meggyőződött róla, hogy meg kell tennie, ami tőle telik. Miért nem foglal
koztak a témával érdemben, módszeresen és nyilvánosan a hazai „par excel
lence" irodalomtörténészek, kutatóintézeti munkatársak, s az ún. mértékadó
kritikusok? Hisz a hetvenes évek második felében már nemcsak az iroda
lomtudósok, de a Magyarok Világszövetsége kijelölt „portyázói" is rend
szeresen ismertették és elemezték az erdélyi, a vajdasági, a szlovákiai; sőt
— bár igencsak szőrmentén — már a nyugatinak nevezett, európai és ameri
kai emigráns magyar irodalmat is. A sorjázó Anyanyelvi Konferenciák meg
miért éppen a kárpátaljai magyarokat „felejtették ki" hatókörükből?
Csak a Szovjetunió merevsége, meg az MSzMP irodalom- és tudo
mánypolitikája lett volna a ludas? A fő ok még csak nem is a „hűlve latoló
józanságban" (Nagy László), netán egyesek gyávaságában keresendő: a kár
pátaljaiakkal foglalkozni egyszerűen nem volt „rentábilis". A harmincas
évek „elfelejtett földje" a hetvenes években sem kellett senkinek; sem veze-
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tő tudósainknak, sem tekintélyes íróinknak, a politikusokról már nem is be
szélve. . .
Pedig a segélykiáltások nem maradtak el. „Csempészáruként", illegális
utakon, a kárpátaljai magyarság polgárjogi harcosainak terjedelmes beadvá
nyai a hatvanas évek végétől már szinte rendszeresen érkeztek Magyaror
szágra is; tele a magyar nyelvű irodalom, sajtó és közoktatás kínzó gondjai
val, tarthatatlan igazságtalanságaival; amelyeket jórészt — mellesleg szólva
— saját eltévelyedett, túlteljesítő és karrierista fiainak „köszönhetett" a kár
pátaljai magyarság. Ezek a beadványok minden akkori fontos hivatalos
helyre eljutottak, de — mondani sem kellene — céltudatosan, hatásos inter
vencióra sohasem került sor. . . Szomorú, ám sajátságos, hogy a kaméleon
természetű kárpátaljai „kis-quislingek" némelyike megint csak talpra esett;
a szakma egy része pedig, ahelyett, hogy magukba szállást követelő bírála
tokkal illetné, még a legutóbbi hónapokban is, mindent megbocsátva, elis
mert és fontos partnerként kezeli őket; s arra is van példa, hogy áttelepülve
jó állást kapnak, ha meg otthon maradnak, bőkezű forint-támogatással ho
norálják legújabb keletű irodalmi tevékenységüket. . .
Visszatérve a hetvenes évekhez: a kezdetleges, alacsony színvonalú
kárpátaljai szépirodalom és újságírás, a gúzsba kötött magyar tannyelvű
közoktatás vagy a gyerekcipőben botladozó ungvári magyar humán tudomá
nyosság monografikus igényű tanulmányozása, mivel nem igért sem exklu
zív élményeket, sem tudósi babérokat, sem anyagi gyarapodást, sőt, politi
kailag sem volt veszélytelen: hát el sem kezdődött. . .
Maradtak tehát az ilyesmire is figyelő magyarországi olvasónak a fő
ként vidéki napilapokban publikált rövid, felületes, adataikban hibás és ér
veikben szegény, gyakran — főként a „testvérmegye" székhelyén — kincs
tárian lelkesedő, vállveregetve dicsérő hangú jegyzetek, ál-riportok és ál-re
cenziók; esetenként megtoldva, eleinte néhány Ungváron megjelent verssel,
később már egy-egy tárcanovellával is. . . Ámbátor ezekért is köszönet, új
ságíróknak és tanároknak egyaránt.
Igazságtalanok lennénk azonban, ha nem mutatnánk rá nyomatékosan:
a hetvenes években már voltak olyan folyóirataink (jelesül a Tiszatáj, az
Alföld, a Forrás, de olykor az Új írás és a Napjaink is); és voltak olyan
szerkesztők, kritikusok és egyetemi oktatók (pl. Ilia Mihály, Kiss Ferenc,
Szakolczay Lajos, Sándor László, Varga Lajos Márton, Bessenyei György),
amelyek és akik nem pártprotokoll-penzumként, hanem lényegükből fakadó
és bensejükben fogant elkötelezettséggel publikáltak az arra érdemes kárpát
aljaiaktól, és segítették őket meghívásokkal, zsebpénzzel, könyvekkel,
gyógyszerrel; hovatartozásuk tudatosításával, nemzetiségük iránti felelőssé
gük erősítésével.
Manapság sokan és sokfelé hirdetik, a régebben „túlóvatosak" és a
mai „újbátrak" egyaránt: tilos volt, lehetetlen volt a kárpátaljaiakkal való
kapcsolattartás. Azt is gyakran hallani: először jöhetnek hozzánk Kárpátal-
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járói írótáborba, néprajzi táborba, először tanulhatnak fiataljaik
magyarországi állami egyetemeken. Ez sem ilyen egyszerű: 1970 körül már
többen közülük a pesti ELTE magyar szakán tanultak; egyiküket-másikukat
meghívta a Magyar írók Szövetsége; és többé-kevésbé rendszeresen
eljutottak a debreceni nyári egyetemre is.
Egyébként pedig: aki némi kockázatot és sok kellemetlenséget vállalva
rászánta magát, és rendelkezett valamelyes helyismerettel, no meg egy kis
orosz vagy ukrán nyelvtudással is; az, kiismerve a szovjet határőrizeti és
rendőri szervek „standard" fogásait, valamint igénybe véve a lakó- és mun
kahelyén mindig feltalálható, enyhébb szabálytalanságokra és kegyes csalá
sokra kapható hivatalnokok segítőkészségét; évente akár többször is kijut
hatott Kárpátaljára; segítve azzal, amivel s ahogyan tudott. Civil kurázsi,
népi diplomácia? Nevezd, ahogy akarod. . . Keserű tény, hogy még mai vi
szonyaink között is ez a leghatékonyabb, sokszor az egyetlen független
„módszer". . .
A kárpátaljai fiatal magyar költők és tanárok támogatói, pártolói közé
a nyolcvanas évek elején olyanok álltak, mint a debreceni Gunda Béla és
Görömbei András, a nagykállai Ratkó József, a nyíregyházi Antal István,
Miskolcon Papp Lajos; Budapesten Vekerdi József, Fodor András, Tenke
Sándor, Halász Péter, Dinnyés József, vagy a József Attila Kör fiataljai.
Okvetlenül megjegyzendő: tekintélyes, idősebb és ifjabb nyelvészeink
közül is többen szívügyüknek érezték a nyelvtudományon kívül a kárpátal
jai magyarság teljes sorsát; ha néha túl óvatosan is, de mindig szeretettel
segítettek, néhány napos alkalmi vendégként, vagy huzamosabb ideig az
ungvári egyetemen működő tanárként egyaránt. Alljon itt a neve legalább
Imre Samunak, Lőrincze Lajosnak, de a debreceni Sebestyén Árpádnak és a
nyíregyházi Mező Andrásnak is. . .
Vitathatatlan, hogy a kárpátaljai magyar szépirodalom, újságírás, vala
mint iskolai magyar nyelv- és irodalomtanítás jelenének és jövőjének leg
fontosabb szakmai letéteményese az ungvári egyetem magyar filológiai tan
széke; a korszerű, komplex magyarságtudományi kutatatásoké pedig az
1989-ben szintén Ungváron megnyitott Szovjet Hungarológiai Központ.
Mindkettő komoly gondokkal küzd és rövidesen súlyos válságba kerülhet.
Mindenképpen el akarván kerülni egy másik ország állami egyetemének a
magyar tanszéke és a nevében is szovjet hungarológiai intézet „belügyeibe"
való illetéktelen beavatkozásnak még a látszatát is; csupán a következő
megjegyzésekre szorítkozom:
A tanszék oktatói állománya — elnézést a szóért — elöregedett; több
ségük néhány éven belül eléri, sőt részben már el is érte a nyugdíjkorhatárt;
a fiatal, jól képzett oktatói utánpótlásnak viszont se híre, se hamva. A hall
gatóság elavult tantervek alapján tanul, tankönyvvel, szak- és szépirodalom
mal való ellátottsága elégtelen. . .
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A hungarológiai központ kutatási programjai erősen féloldalasak, te
matikailag hiányosak és nincsenek eléggé kidolgozva. Túlteng a nyelvjárás
kutatás; irodalommal, történelemmel szinte egyáltalán nem foglalkoznak. . .
Itt is túl kevés a képzett szakember, és feltétlenül szükség van egy valóban
autentikus, a fiatalabb korosztályhoz tartozó tudós igazgatóra. Egyébként:
létezik ilyen, minden tekintetben alkalmas, kárpátaljai magyar származású
hiteles moszkvai tudós.
A Magyarország és Kárpátalja közötti könyv-, folyóirat- és újságforga
lom jelenleg a mélyponton van. Az ungvári Kárpáti Kiadó és a magyaror
szági könyvkiadók közötti együttműködés gyakorlatilag megszűnt; a kiadó
magyar osztálya katasztrofálisan összezsugorodott. A Vergődő szél című
antológiát a Kárpátalján működő két könyvterjesztő hálózat egyike sem volt
hajlandó forgalmazni 1990-ben: a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
aktivistáinak köszönhető, hogy mégis eljutott az olvasókhoz. A magyarsá
gára oly büszke Debrecenben pedig egyetlen könyvesbolt sem rendelt
belőle egyetlen példányt sem. . .
Végezetül essék szó azokról is, akiknek az érdekében ezt az egészet
csinálni muszáj, sőt, olykor érdemes; azaz magukról a költőkről—írókról,
mai létállapotukról. . .
Az 1971-ben kierőszakolt rossz kezdet után mégis kiteljesedő, szép
eredményeket is teremtett József Attila Irodalmi Stúdió 1988 elején Ungvá
ron József Attila Alkotóközösséggé bővült—alakult; mára azonban működé
se de facto teljesen megszűnt. Gyakorlatilag megszűnt a Kárpáti Igaz Szó
irodalmi rovata is; azonban 1987-től évente megjelenik Ungváron az Évgyű
rűk című irodalmi antológia, és 1989 szeptembere óta — budapesti közre
működéssel és anyagi segítséggel — immár folyóirata (Hatodik Síp) is van
a kárpátaljai magyar irodalomnak.
A régi „józsefattilások" némelyike az idők szorításában politikussá
lett; mások a Kárpátalja című, miskolci segítséggel készülő független lapot
írják; és van, akiből talán túlontúl is „nagyhatalmú" főszerkesztő válik. . .
Tragikus fejlemény, hogy az utóbbi két évben hat kárpátaljai költő, író és
újságíró hagyta el szülőföldjét: áttelepültek Magyarországra. Végleg lezá
rult egy korszak, s a kárpátaljai magyar irodalomban is végetért „az ártat
lanság kora". Most néhány évig nem a művészi felívelés, hanem az érdek
csoportok szerinti megosztottság lesz napirenden. . .

TATÁR MÁRIA MAGDOLNA (Oslo)

BjOmstjerne Bjomson és szlovák informátorai:
mi történt Csernován?

Most, amikor a peregrináció segítségével Európa népeivel létesített
kapcsolatainkról tanácskozunk, a Norvégiából érkezett résztvevő nem be
szélhet sem magyar peregrinusokról — hisz Norvégiát, egyetem híján, ezek
nem látogatták —, sem Magyarországra látogató norvég utazókról, mert ők
meg elsősorban a tengerparti országokat keresték fel. Van azonban egy igen
szomorú és sajnálatos ügy, mely a norvég—magyar kapcsolatokat szinte
egyedül képviselte a század elején, ez pedig az 1907. október 27-i úgyneve
zett csernovai sortűz, melynek kapcsán az ekkortájt jobbára Rómában élő
norvég író, a Nobel-díjas BjOmstjerne Bjomson heves sajtókampányt foly
tatott a nemzetiségeket elnyomó magyarság ellen. Ennyi év elteltével, a he
ves kifakadások lehántása után, s ami a legfontosabb, hiteles, korabeli do
kumentumok alapján, itt az ideje, hogy tárgyilagosan feltárjuk a tényeket és
egyben illusztráljuk azt a magyar történetírásban sokat hangoztatott, de ke
véssé dokumentált tényt, hogy az első világháború előtt a nemzetközi köz
vélemény Magyarországot csak a nemzetiségek sajtójából, sőt propaganda
anyagából ismerte. Ezt különösen fontosnak tartom abban az esetben, ami
kor az esemény emléke élénken él, sőt megemlékezéseket tartanak annak
életben tartására. Erre tehát nem vonatkozik Bibó1 megállapítása, a gyűlöl
ködés mögött igenis a „nagyon régi magyar elnyomás" eleven emlékei van
nak.
Kétségtelenül kiélezett politikai légkör uralkodott a felvidék Rózsahegy
nevű, mintegy 9000 lakosú, fonógyárral, két papírgyárral, egyéb iparral
rendelkező városkájában, amelynek Csernova2 egyik, körülbelül 5 kilomé
ternyire lévő külső kerületét képezte. 1906-ban a kedélyeket nagyon izgatta,
hogy a szepesi püspök, Alexander Párvy, vagy magyaros, akkor hivatalos
névhasználattal Párvy Sándor (1848—1919), aki 1904 óta volt püspök, simónia miatt felfüggesztette a súlyos ellentmondások között, marginális sza
vazati többséggel megválasztott Hlinka András3 (1864—1938) plébánost,
aki csernovai parasztcsaládból származott, s a megye legelszántabb nemzeti
ségi politikusa volt. Ellene az állam is pert folytatott izgatás miatt, melynek
folyamán (valószínűleg négy hétnél tovább tartó) vizsgálati fogságban ült.
Két évi börtönre ítélték, de annak letöltése elől ismeretlen helyre távozott.
Bár egyes kézikönyvek, lexikonok (pl. a holland lexikon) úgy tüntetik fel,
hogy Hlinka ekkor és ettől folyamatosan több évig börtönben volt, ez téve
dés. Tonstad szerint Hlinka a csernovai események alatt előadókörúton
volt. A püspök több névtelen levelet kapott, főleg Amerikából, ahonnan
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egy Allegheny-ból, hamis címről 1906. augusztus 4-én feladott „Akasztófá
ravaló és méltóságtalan Párvy püspöknek saját piszkos kezébe" címzett la
pon szélsőséges elemek (két kézírás) életveszélyesen is megfenyegették a
püspököt.
Ebben a helyzetben készült el az űj római katolikus templom Csernován, Hlinka szülőfalujában, amelynek szentelését a nép Hlinkára akarta bíz
ni, aki állítólag az építkezést pénzzel támogatta. Ennek a püspök ellenállt.
1907. október 25. körül a falubeliek küldöttsége felkereste a püspököt. Ez
után október 27-én vasárnap papok mentek Csernovára a szolgabíró kísére
tében. Ekkor vitára vagy heves jelenetekre került sor (attól függően, hogy
mely publikáció szól az esetről), s a csendőrség belelőtt a tömegbe.4
Mit ír erről Bj<|>rnson újságcikkeiben?
Először is hevesen támadja a magyarokat, akik erővel magyarosítani
akartak egy szlovák templomot, és megállapítja, hogy csak magyarok püs
pökök, és magyar volt a négy esperes is, a küldöttség tagjai, akik erővel fel
akarták szentelni a templomot. Magyar volt a szolgabíró is és a csendőrök,
akik 5—10 lépésről a békés népre lőttek előzetes megbeszélés, figyelmezte
tés nélkül. Bj<f>rnson és a szlovákok viszonyáról Trygve Tonstad norvég
szlavista írt egy 1938-ban publikált könyvet, amely szerint a püspök már
október 26-án csendőröket küldetett a községbe, majd három magyar pap
érkezett 27-én, hogy a templomot felszentelje, akik erőszakkal be akartak
hatolni a templomba. A nép néhány követ dobott, mire a magyar szolgabíró
tüzet vezényelt a csendőröknek. A két sortűznek 12 halálos és 12 halálosan
sebesült áldozata volt. A papok elmenekültek, a sebesülteket otthagyták, a
hatóságok ezeket nem engedték kórházba, a szolgabíró és a csendőrök sok
embert letartóztattak.
Az esetről hivatalos, helyszíni vizsgálaton alapuló, belső, bizalmas je
lentés maradt fenn, amely — nem a nyilvánosságnak szánva — konkrét és
tárgyilagos leírását adja a tragédiának. Eszerint a templomot előzőleg erő
szakkal felnyitották, a berendezés egy részét (templomi zászlókat, gyertya
tartókat) elvitték. Ezért a csendőrőrs vezetője már 26-án három járőrt kül
dött Csernovára, majd 27-én reggel fél hétkor maga is odament nyolcadma
gával.5 Már útközben jelentést kapott izgatott csoportosulásról, ezért a
csendőröket előreküldte, maga pedig egy kísérővel telefonon jelentést tett
és erősítést kért. A furészgyárnál mintegy 100 főnyi csoport tartóztatta fel
őket, akik meg akarták akadályozni, hogy a papság erőszakkal szentelje fel
a templomot. A csendőrség rábeszélésére ezek szétoszlottak. A község bejá
ratánál további 4—500 ember állta útjukat, ezek lecsillapítása azonban nem
sikerült. Ezekkel tárgyalt éppen a járásőrmester és hat kísérője, míg az elő
ző este előreküldött hat csendőr a levert zárú templomot őrizte, kettő pedig
a tanácsnok házát, akit szintén fenyegettek. Délelőtt 10 óra után érkezett
meg a két kocsi, rajta a háromtagú papi küldöttség (a liszkóhegyi esperes,
Fischer rózsahegyi plébános és Ileczkó rózsahegyi káplán), Pereszlényi
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Zoltán szolgabíró és egy polgári tanú, egy állatorvos. A nép odatódult a
kocsik köré, megragadták a lovak szerszámait és a küldöttséget nem
engedték tovább menni. A csendőrség először utat akart nyitni, majd,
miután a nép életveszélyesen fenyegető felkiáltásokkal és kövekkel
megtámadta a kocsikat és az azokon ülőket, a csendőrök körülvették a
kocsikat, közben tót (szlovák) nyelven figyelmeztették a tömeget, hogy ne
kelljen lőfegyvert használniuk. Egy Uhlina nevű kiszolgált tisztiszolga
azonban biztatta a népet, hogy ne féljenek, mert a csendőröknek csak
vaktöltényeik vannak. A kődobálás közben folytatódott, két csendőr, a
szolgabíró és Fischer plébános részint a kövektől, részint botütéstől
megsebesült. Az egyik csendőr szuronyát megragadták (nyilvánvalóan
megpróbálták lefegyverezni), egy másikkal birkóztak már, amikor a
csendőrőrs vezetője, Ladiczki János egyes tüzet vezényelt, kimondottan a
kődobálókra. A csendőrök összevissza lövöldözve 24 lövést adtak le, volt
aki ötször lőtt, volt aki egyszer. Valódi, szervezett sortűz tehát nem volt. A
leginkább szorongatott Klimó őrsvezető adta le a legtöbb lövést, ötöt, sőt
tárat is cserélt. Kilenc halott és 14 sebesült esett áldozatul, akikből még
négy meghalt. A hivatalos vizsgálat szerint egyetlen csendőr se lőtt a
levegőbe. A tömeg szétfutott, mielőtt a lövésekre futva közeledő
templomőrség odaérkezett volna. A polgári személyek azonnal
visszavonultak a városba, ahonnan Pereszlényi szolgabíró két orvost hozott
a közben az iskolaépületben elhelyezett sebesültekhez.
A vizsgálat megállapítása szerint a fegyverhasználat elkerülhetetlen
volt6 s nemzetiségi megtorlásnak már azért sem tekinthető, mert a tüzet pa
rancsoló járásőrmester és még négy csendőr a hatból (tehát összesen öt a
hétből) tót (szlovák) nemzetiségű volt.7 Ugyanakkor enyhe rosszallás érez
hető ki a jelentésből, mely szolgálati és nem politikai céllal készülvén, nem
nyilatkozhatott az ellenszegülést kiváltó előzetes rendelkezésekről. A jelen
tés elmarasztalja a hatóságokat is, akik nem gondoskodtak magasabb szintű
parancsnokságról, s a bonyolult helyzet megoldását egy őrmester ítélőké
pességére bízták, a nagy területért felelős, túl kevés emberrel rendelkező
parancsnokságot pedig egy főhadnagyra.
Mint látjuk, az eset leírásában lényeges eltérések vannak, már a konk
rét számokban is. Ezekhez további megjegyzéseket kell tűznünk.
Először is, a római katolikus egyházi jog a templomok felavatásának
két módját ismeri: a szentelést és a megáldást. Templomot csak püspök
szentelhet, a megáldást azonban más pap is elvégezheti. Új oltárt azonban
csak püspök szentelhet fel. Ha tehát a csernovai templomnak új oltára volt,
(ami új templom esetében csak akkor kerülhető el, ha egy régi oltárt kaptak
valahonnan), akkor semmiképpen sem kerülhették el a püspök látogatását.
Továbbá kizárt dolog, hogy a megáldást a püspök egy simónia gyanúja
miatt szuszpendált, politikailag kontroverzális, két évi államfegyházra ítélt
plébánosra bízza. Bár mind a katolikus egyház, mind az állam hagyományo-
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san törekedett egymás tapintatos kezelésére, itt egy szélsőségesen exponált
papról volt szó. Tekintetbe kell vennünk a katolikus egyház közismert
hierarchikus felépítését is. Szintén nemzetiségi elfogultság volt az oka egy
igen hasonló incidensnek, mely a második világháború után a besztercebá
nyai püspökséghez tartozó Znióváralján történt: a püspök magyar bencést
küldött ide plébánosnak. A falu küldöttséget menesztett a püspökhöz, akit
avval fenyegettek, hogy bezárják a templomot és elküldik a kulcsát a püs
pöknek. A püspök ebben a politikailag igencsak megváltozott helyzetben
sem engedett, az pedig, hogy a hívek megbékéltek az új plébánossal, a ma
gyar bencés személyes érdemének tudható be. (Cornides, 34—35. old.)
A papok küldöttsége tárgyalni jött válaszul a nép küldöttségére, a hiva
talos jelentés szerint a szertartásokhoz szükséges felszerelés látható módon
nem is volt náluk. Az egyházjogi tényeket ismernie kellett volna Bj<J>rnsonnak és informátorainak is, nem is beszélve a hatóságok által fő felbujtónak
tekintett Hlinkáról. Erről fel kellett volna világosítania a népet is, például
helyben lakó nővére útján, ha az ügy békés rendezésére és nem saját szemé
lyének exponálására törekedett volna.
Másodszor beszélnünk kell a katolikus egyház magyarosító szerepéről.
Természetesen bármely egyházat felhasználhat a többségi államhatalom egy
kisebbség elnyomására, így az elméletileg nemzetek felett álló római katoli
kus egyházat is. Ez a veszély azonban napjainkban, az anyanyelvi istentisz
teletek bevezetése óta nagyobb, mint a latin nyelv általános használata ide
jén. Továbbá közismert tény, hogy a magyar egyházban igen sok szlovák
származású pap működött, lévén, hogy a szlovákoknak 71,5, a magyarok
nak pedig 58,9 százaléka volt római katolikus vallású. (Ld. Glatz, 198.
old.) A 69,1 százalékban „őstermelő" szlovák családok fiaiból sokkal több
pap került ki, mint a magyarok közül. Sokan ezek közül a papok közül az
egyházi hierarchia csúcsára is eljutottak, pl. Rudnay, Simor, Csernoch her
cegprímások, a nagytekintélyű Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök
stb. Párvy püspök is szlovák volt. A Felvidék szlovák többségű templomai
ban általános volt a szlovák nyelvhasználat, mint ezt nemcsak a hivatalos
egyháztörténet állítja (Szántó, 509. old.), hanem a memoárírók is (pl. Es
terházy, 28—29. old.) megírták. Hasonló volt a helyzet a protestánsoknál.
Jellemzőnek tartom például, hogy a Gömör megyei Jolsván8 1889-ben ve
zették be, hogy minden harmadik vasárnapon magyarul tartották az isten
tiszteletet, miközben az a protestáns család, amelynek levelezése az 1860-as
évektől kezdve fennmaradt, s amelynek levelezéséből ezt tudom, mindig csak
magyarul levelezett egymással (Móricz, 155. old.). Kevés adatunkban azon
ban van bizonyítéka nemzetiségi összeütközésnek egyházi téren is, pl. néme
tek és szlovákok között Selmecbányán (Száraz, 87. old.), amely végülis a
templomok megosztásához vezetett, a dóm lévén a németeké, a Szt. Katalin
templom pedig a szlovákoké. Ugyanez a helyzet ma is a legtöbb szlovákiai
városban, ahol — legjobb esetben — a magyar istentiszteletek részére egy
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templom van kijelölve.9 Az egyházi források pontos és pártatlan feldolgozá
sa előtt az egyházak magyarosító szerepéről sommásan nyilatkozni lehetet
len. Valószínűleg igen sok olyan józan pappal kell számolnunk, mint Peczkó Antal nagybresztoványi lelkész, aki rendszeresen járatta faluja iskolájá
nak a (szlovák) Slovenska Noviny, Vlasta Svet és a (magyar) Néplap című
újságokat — ingyen, a magyar állam költségén, minisztériumi támogatással.
A szélesebb egyháztörténeti háttértől függetlenül, a küldöttségnek leg
kevesebb egy tagja, Ileczkó rózsahegyi káplán szlovák, a másik, Fischer
plébános, nevéből ítélhetően valószínűleg cipszer, azaz német származású
volt. Ezeket a tényeket Bjtyrnson is ellenőrizhette volna, mégpedig igen
egyszerűen. Az más kérdés, hogy a hivatalos szlovák álláspont mennyiben
tekinti szlováknak vagy „elfajzottaknak" ezeket a papokat. Például Hv.
Húrban-Vaj ansky (34. old.) „elszántan magyarpárti, elmagyarosodott
személy"-nek (zaryty mad'arón) nevezi Párvy püspököt. Ilyen esetben
azonban csak a püspök maga nyilatkozhatna, hogy politikai nézetei fűzték-e
Magyarországhoz, vagy pedig szlovák származásának teljes megtagadásáról
van-e szó. Egy, a császárhoz hű és a rebellis magyarok ellentétéhez szokott
magyar történész azonban, aki még a labancokat sem tartja, nem tarthatja
az osztrák etnikumhoz tartozóknak, nem fogadhatja el az etnicitásnak ilyen
önkényes, politikával megokolt, utólagos megvonását. Ilyen esetekben csak
is az illetők szabadon adott, személyes nyilatkozata dönthet etnikai hovatar
tozásukról.
Harmadszor beszélnünk kell a magyar állam hivatalos, helyi képviselő
jéről, Pereszlényi Zoltán szolgabíróról. Győri ember lévén, valószínűleg
nem tudott szlovákul, mint ezt Tonstad is állítja, s így könnyen az elnyomó
magyart szimbolizálhatta a helybeliek szemében. Nehéz anyagi körülmé
nyek között tanult, lehetséges, hogy kissé stréber volt? Bár ennek megálla
pítására saját érdemeit felsoroló, állásügyben benyújtott kérvénye nem al
kalmas. 1901-ben jött Liptóba. Saját szavai szerint a megyében tért vesztő
magyarság ügyét lelkesen szolgálta, számos titkos gyűlést leplezett le, sokat
írt a sajtóba, igyekezett fenntartani Balassi Bálint emlékezetét stb. Ennek el
lenére úgy érezte, hogy a megye helyi származású adminisztrátorai, pl. Palugyai főispán, elnyomják őt, a kívülről jöttét, ezért már 1906 júliusában új
állami állást keresett magának. Közbejött azonban a csernovai tragédia,
amikor még ő volt a liptószentmiklósi szolgabíró. Mindezek ellenére nem 6
vezényelte a tüzet, mint a jelentés megállapítja. Az esetért azonban a szlo
vák lapok őt tették személy szerint felelőssé, számos fenyegető, névtelen le
velet kapott, végül 1908. szeptember 2-án Fejérpatakon sikertelen bomba
merényletet kíséreltek meg ellene. Idegállapotára hivatkozva keres új me
gyei, városi vagy állami beosztást, de a magyar állam nem hálás a cserno
vai ügyért: minden kérvényét elutasítják.
Kik informálták hát Bj<*>rnsont (és Tonstad-t) nemcsak politikailag
ennyire egyoldalúan, hanem adatszerűen is tévesen? Levelezéséből megálla-
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pítható, hogy már a tragikus eset napján írtak neki szlovák aktivisták egy
Hlinkát ábrázoló képeslapot a következő szöveggel: „Meister! Heute, als
slovakisches Blut ins Strömen geflossen ist, senden wir einen Gruss am un
seren Verteidiger in innigster Dankbarkeit. Durch Blut kommt die Freiheit.
Blut ist geflossen. Freiheit! Kommst du? Ihr sehr ergebener10 VI. Húrban,
. . . Hopp, Dr. Schnabel, Prof. Princ, Jos. Osvald, Blecha (?), Blanka Skácelová". További aláírások a képeslap első oldalán: Dr Alois Kolisek, prof.
Göding, dor. Jos. Amby . . . Moravie, P. Baltasar r. Hliva-Napujedt (?),
Dr Frantisek Hess, barrister member . . . of Moravia. A lapot a posta bé
lyegzője szerint 1907. október 28-án adták fel a magyar—morva határ túlsó
oldalán a legelső helységben, Hodonínban. Ezek után jogosan megalapozott
a feltételezés, hogy — bár Hl inka maga nem volt ott — a szlovák aktivis
táknak képviselője volt a faluban, tehát várták az eseményeket. Vladimír
Húrban (1883—1949) az ismert író és publicista, Sv. Húrban Vajansky fia
volt, aki szintén újságíróként tevékenykedett. Sajtóperekben elítélve börtön
ben is ült, ezeket legalább részben apja helyett, ún. strómanként vállalta,
mint ezt maga említi Bj<|)rnsonhoz írt egyik levelében. Ilyen ítélettel a váci
börtönben ülve fordította le szlovákra Bj(J>rnson Synnpve Solbakken című
novelláját. A lap szövege bizonyítja, hogy ezek a szlovák radikálisok a po
litikai változás fegyveres kierőszakolásának hívei voltak, mint erről VI.
Húrban egy BjQrnsonhoz írt levele is tanúskodik, amelyben kijelenti, hogy
a kormánytól nem hajlandó semmit elfogadni és nem ért egyet a tárgyalás
ra, kompromisszumra hajlandókkal. VI. Húrban később hosszabb levélben
újra informálta BjQrnsont a tragédiáról, mely tulajdonképpen a Narodni Novinyben megjelent cikkével azonos. Ebben azt állította, hogy a csernovai
templomot Hl inka építette, s a nép meg akarta őt várni a templom avatásá
val (hogy szentelést vagy megáldást értett-e alatta, az nem világos), hogy
felfüggesztése után ő legyen benne a pap. Vádolta továbbá a püspököt és a
papokat, szerinte Pereszlényi parancsára 12 csendőr 56 lövést adott le 5 lé
pésről, 12 halott és 25 sebesült volt. A tömeg zavargásáról nem tett emlí
tést. Érdekes ezt a leírást összehasonlítani avval, amelyet apja, Sv. HurbanVajansky küldött ún. „magyarországi leveleiben" az orosz sajtónak
(33—34. old.): az elszántan el magyarosodott Párvy szepesi püspök („zaryty
mad'arón"), aki elmozdította Hlinkát a politikai életben való részvétele
miatt, nem vette tekintetbe a népnek a templom felszentelésére („vyzsväteníe") vonatkozó kívánságát, kiküldte papjait 25 csendőr és Pereszlényi kísé
retében, hogy erővel felavassák („vysvätit") a templomot. A nép odasereg
lett és sikertelenül kérte a papokat, hogy álljanak el tervüktől. A lovaskocsi
belehajtott a tömegbe („összeütközött a tömeggel"). A csendőrök előzetes
figyelmeztetés nélkül lőttek, minek következtében ott helyben 15 ember
meghalt. Húrban-Vajansky (35.old.) szerint a kis Csernova egész Európa
előtt szimbóluma lett annak, hogy hogyan gazdálkodnak a magyarok a szép,
Isten és a természet által megáldott Magyarországgal.
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BjOrnson levelezésében feltűnően kevés tényleges adatot szolgáltató le
vél található, legfőképp hálanyilatkozatok, erős érzelmi kitörések, autog
ramkérő sorok vannak bennük. Fel kell tételeznünk, hogy informátora leg
alább részben az arra utazgató norvég Olof Broch és a svéd Alfred Jensen
volt. Ezt bizonyítja az is, hogy köszönettel visszautasítja Eduard Lederer
cseh ügyvédnek a csernovai ügyre vonatkozó anyagát, mivel első kézből(!)
még pontosabb anyagot kapott. Levelezői között volt Milos Ruppeldt, a
Brazíliába kivándorolt zenetanár, aki levelében Pereszlényi személyes
ellenségének vallja magát (még párbajra is kihívta).
Bj0rnson közismerten vehemens vérmérsékletű ember volt, sokban kü
lönbözött megfontolt honfitársaitól. Természetesen nem írhatjuk BjOrnson
rovására, hogy nem látott a jövőbe, s nem tudta, hogy Hlinka megalapítja
hírhedt gárdáját, s a két világháború közti szlovák politika egyik jellemzően
fanatikus, tragikus papi alakja lesz. Bj<Drnsont halála megakadályozta abban,
hogy a fejlemények döbbent szemtanúja legyen, mint Scotus Viator.
Mégis, az ügy érdekében legjobb lett volna, ha Bjqrnson megfogadja
„Hungarus" aláírású, latin nyelvű levelezője 1907. november 6-án keltezett
tanácsát: „veni, vide — indice". (Jöjj, láss — és tégy tanúságot.) Meglepő
ugyanis, hogy mily kevéssé figyelt fel ő is, mint Tonstad, a levelek, kivá
gott újságcikkek, nyilatkozatok éles hangnemére, előítéleteire. Ezek közül
szembetűnő a rasszista érvelés, pl. még Tonstad is támadja a csernovai ügy
ben ítélő zsidó bírót. Nekünk különösen hangzik a magyarok vádolása bé
kebarát politikájuk miatt11 is. Pl. „a magyarok ázsiai bestial izmusa", „a
szlovákok indoeurópaiak, a híres szláv rassz tagjai, és így mint rassz, sok
kal az ural-altáji rasszhoz tartozó magyarok fölött állanak" (VI. Húrban);
„Apponyi csak politikából mutatja, hogy békét akar, nem őszintén, igazi
római jezsuita" (Sámuel Chorvát evangélikus pap, Tót-Próna); „a
magyarok, békét akarnak, de csak azért, mert a háborút úgysem nyernék
meg" (Jan Kvacala, evangélikus teológiai professzor); stb.
A levelek közül messze kiemelkedik szlovák hazafias intelligenciájával
Edvard Krajniach, pozsonyi nyugdíjas gimnáziumi tanár, aki levelében rá
mutatott egy lényeges problémára: a szlovákok bigottan vallásosak és kultu
rálisan elmaradottak. Evvel végül is alátámasztja a magyar hatóságokat
nemzetiségi ügyekben keményen bíráló Jászi Oszkár (222—223. old.) kö
vetkeztetését, akinek következő megállapítása az általa olyannyira elítélt és
fájlalt csernovai tragédiára is illik: „. . . a kérdés nem az, hogy a nemzeti
ségek megmaradnak-e tótnak, románnak stb., vagy magyarokká lesznek-e,
hanem az, hogy megtanulják-e tótul, románul azt a kultúrminimumot,
amely nélkül európai közigazgatás és közgazdaság nem lehetséges, vagy
megmaradnak-e abban a barbár tudatlanságban és babonában, amely őket
alkalmas anyagává teszi minden gazdasági korrupciónak és politikai ön
kényuralomnak." Mint tudjuk, a szlovák nyelvű sajtó a magyar hatóságo
kat, személyesen pedig Pereszlényi Zoltánt tette felelőssé az ügyért. A hi-
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vatalos jelentés viszont a város hangulatát taglalva rámutat arra, hogy sok
az idegenből beköltözött, nagyobb részt cseh munkás, valamint az
Amerikából visszatért, csak látszólag vallásos, de a vallási fanatizmust a
nemzetiségi fanatizmustól elválasztani nem képes munkás. (Kiemelés tőlem,
T. M. M.) A hatóságok, többek között Székely Mihály, a rózsahegyi
törvényszék vizsgálóbírója már korábban, az 1906 nyarán lefolytatott
izgatási ügyben felelőssé tették Hlinkát, mint aki ügyesen hat a népre.
Mint látjuk, a vélemények a felelősség kérdésében homlokegyenest kü
lönböztek. Mindenesetre nagyon nehéz és fájdalmas, de elkerülhetetlen fel
adata lesz a történetírásnak a helyi egyházak politikai megosztottságának és
azon szerepének feltárása, melyet az értelmiségen belül elsősorban az egyre
radikal izálódó római katolikus és luteránus papok töltöttek be. Jellemző
módon, már 1878-ban közülük került ki a lakosságnak mintegy 4 százalékát
kitevő ún. pánszláv párt számottevő hányada: 268 rk. és 99 ev. lelkész, 738
rk. és 263 ev. tanító, 1368 személy az összesen ismert 1610 tagból (Jászi
195. old.). Ez a tendencia később még inkább erősödött, bár a tudatosan
szélsőségesek száma később sem lehetett túl magas Liptó megyében, ha
meggondoljuk, hogy külföldi és belföldi ún. pánszláv lapokból összesen
1536-ot járattak 1907-ben. Jellemző maradt az egyes országrészek egyházai
közötti különbség később is: míg a magyar és a cseh katolikusok államban
gondolkodtak, a szlovákok „népben" (azaz szlovák nemzetiségben). A pap
természetesen nemzetiségi hovatartozás nélkül, egész népének pásztora, és
ki is kell állnia az elnyomottakért, mint erre az utóbbi időben II. János Pál
pápa többször is rámutatott a kisebbségi problémák kapcsán, másrészt vi
szont egyházi állásánál fogva napi politikai kérdésekben fokozott óvatosság
gal kellett már akkor is fellépnie (napjainkban az egyház hivatásos politi
kusként való fellépésüket már nem is engedélyezi), s természetesen a legna
gyobb tapintattal kell megválogatnia eszközeit. Különösen Hlinkára később
is jellemző volt az egyházi és politikai ügyek ilyen szerencsétlen és az egy
házra nézve valószínűleg káros összekapcsolása: éppen ezért, komplikációk
tól félve hagyta ki őt Karol Kmet'ko nyitrai püspök a Pribina ünnepségek
bizottságából 1933-ban. Mégis sikerült az eseményt a tervezettnél is jobban
átpolitizálnia: éppen a fesztivált használta fel Hlinka programja meghirdeté
sére. (Skalicky 304-305. old.)
Meggyőződésem, hogy minél több dokumentum tényfeltáró, tárgyila
gos közlése szükséges erről és az ehhez hasonló szomorú ügyekről ahhoz,
hogy a térség történetét reálisan szemlélve elkerüljük a jelen és a jövő csap
dáit, melyek a múltat nem eléggé ismerők előtt könnyen rejtve maradhat
nak. Ez a feltétele annak is, hogy a magyarság és a térség többi népei ne
érzelmektől vezérelt, esetleges és könnyen elveszíthető szimpátiát nyerjenek
a nagyvilág peregrinusainál és egymásnál, hanem igaz megismerésen ala
puló tartós barátságot.
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Jegyzetek
1 „. . . a gyűlölködés jellen állapota mögött ma már nem annyira a most már nagyon régi
magyar elnyomásnak az eleven emlékei vannak, mint inkább a saját rossz lelkiismeret
mindazért, amit a kisebbségi magyarokkal szemben ők az elmúlt 60 év, vagy az elmúlt
30 év folyamán elkövettek." (Bibó István levele Szálai Pálhoz, 1978, 35. old.)
2 A városka ipari fejlődése a századfordulón lendült fel igazán. Fényes Elek (I. 216. és II.
298. old.) szerint a 2532 lakosú, akkor még Rosenberg nevű, középkori német alapítású,
élénk kereskedelmi forgalmú városkának a 880 tót lakosú, „falu" státuszú Csernova tu
lajdonképpen egyik utcáját képezte. A „tót" megjelölést a történeti hűség kedvéért hasz
nálom itt, s épp oly kevéssé tartom sértésnek, mint a „lengyel", a „német" vagy magam
ra nézve az „ungarsk, Hungarian" etc. megjelölést. Rosenbergnek, Fényes Elek szerint,
vegyes lakossága volt. Liptó megyének egyébként, mely az itt vizsgált korszakban a
szlovákság egyik fellegvárának számított, a középkorban a szlovákok és a betelepített né
metek mellett magyar lakossága is volt az oklevelek névanyaga szerint. (Király, 43—45.
old.)
3 Hlinka nevét itt az akkor használatos magyaros alakban tüntetem fel, elsősorban a törté
neti hűség kedvéért, hiszen akkor még viselője is így használta ezt a hivatalos iratokban.
A későbbi csehszlovák szakirodalomban hol Ondrej Hlinka, hol Andrej Hlinka szerepel.
Mivel a szerző 1918 utáni névaláírását nem láttam, számomra eldönthetetlen hogy ő ma
ga hogyan használta nevét, ezért a főszövegben inkább egyik változatot sem tüntetem fel.
Azonosítása azonban senkinek sem jelenthet problémát.
4 Jellemző módon, még a magyar forrásokban jól értesült szerzők is pontatlan leírást
adnak az esetről. Jászi (197. old.) sommásan intézi el az ügyet, azt egy sorba állítva több
hasonló incidenssel. Fejtő (86. old.) szerint „. . . a szélsőségesen nacionalista, elvakultan
antiszemita Hlinka . . . 1907-ben egy magyarbarát pap kinevezése ürügyén heves tünte
tést kezdeményezett, amelynek során a magyar csendőrök tizenöt embert öltek meg".
Bár a nép félig bevallottan Hlinkát akarta papnak, s gyaníthatóan Hlinka maga is ennek
érdekében tevékenykedett (erre utal Tonstad néhány megjegyzése is), az eset hivatalosan
még csak a templomszentelés stádiumában tartott. Mint később látni fogjuk, a csendőrök
magyar állampolgárok és magyar hivatalos közegek voltak ugyan, etnikai hovatartozásuk
azonban megoszlott, többségük szlovák volt. Fejtő téved a halottak számában is. Ester
házy Lujza (29. old.) a következőket írja: „Egy napon Ondrej Hlinka atya Csernova falu
temploma előtt beszélt az összegyűlt néphez. A magyar csendőrök lövéseket adtak le a
tömegre. Több áldozat is volt. A kiontott vér felkorbácsolta a szenvedélyeket, hiszen a
csernovai nép nem tett semmit, amivel a csendőröket provokálta volna. Ettől kezdve a
szlovák képviselők a csernovai halottak nevében hívták harcra választóikat a szlovák sza
badságért". Hlinka személyesen nem voltjelen az esetnél. A tömeg magatartására és a
csendőrök etnikai hovatartozására a főszövegben fogok részletesebben kitérni, Szántó
Konrád egyháztörténeti munkájában (II. 509. old.) Hóman—Szekfű Magyar története
nyomán így ír: „Az . . . izgalom akkor érte el tetőfokát, amikor Hlinka szülőfaluja,
Csernova (Liptó vm.) lakossága ragaszkodott ahhoz, hogy templomát Hlinka szentelje
fel, és 1907. október 27-én megtámadta a templomszentelésre Hlinka beleegyező levelé
vel érkezett papságot. A csendőrök fegyverüket használták, aminek 15 halott és 11 sú
lyos sebesült lett az áldozata". Mint látni fogjuk, a papok nem tettek kísérletet a templom
felszentelésére. Sajnos, az említett levél létezéséről nem sikerült további adatokat szerez
nem, ezért ezt mint jelenleg nem bizonyítható tényt, a továbbiakban figyelmen kívül ha
gyom. A Glatz Ferenc szerkesztésében megjelent, új népességtörténeti mű (198. old.)
korrektül, de röviden ennyit ír: „Csernova szlovák lakosága ragaszkodik hozzá, hogy

441
Andrej Hlinka szentelje fel templomát; a kiküldött papot nem engedik a templomhoz. A
csendőrsortűz eredménye: 13 halott, számos sebesült." Palotás (19. old.) az esetnek in
kább csak eszmei hátterét érzékelteti: „Voltak viszont valóban megtörtént, súlyos és tra
gikus esetek is, például a csernovai csendőrsortűz, amikor is Hlinka András rózsahegyi
plébános, magyar képviselő falusi hívei estek áldozatul a nemzetiségi »kiállásnak«. (És a
vallási fanatizmusnak!)"
5 Itt némi zavar mutatkozik a jelentés szövegében. Ugyanis a járásőrmester nyolcadmagá
val indult el, de később hat csendőrt előre küldött, míg ő maga egy kísérővel telefonálni
ment. Később csatlakoztak az előreküldöttekhez, akik ekkor már csak öten voltak, s ettől
kezdve végig heten vettek részt az eseményekben.
6 Köszönettel említem meg itt Szabó Ferenc kolléga szíves felvilágosítását, hogy az akkori
szabályzat szerint a csendőrök kötelesek voltak lőni, ha valaki megfogta a fegyverüket.
7 Erre egyébként Ladiczki járásparancsnok és Klimó örsvezető neve is utal.
8 Jolsva körülbelül azon a határvonalon fekszik, amely Gömör csaknem 100 százalékban
magyar déli járásait a szlovákok által sűrűbben lakott északi járásoktól elválasztja, ld. Ölvedi, 22 old., Ujváry, 144 old.
9 Arra viszont, hogy az új csehszlovák állam egyértelműen magyarbarátnak tartotta a kato
likus egyház számos képviselőjét, több adatunk van. Például a komáromi bencés gimná
zium 15 tanárából tizet kiutasítottak (Cornides, 27. old.), Kassán bezáratták a magyar
nyelvű premontrei gimnáziumot és az orsolyiták iskoláját, megtiltották a Szt. István nap
megünneplését, kellemetlenkedtek Fischer-Colbie Ágoston püspöknek (Móna—Szeghal
mi, 16. old.) stb. Mindez azonban Dél-Szlovákiában történt, ahol a magyar többségű la
kosságnak a városokban természetesen magyar nyelvű papjai, egyházi iskolái voltak,
tehát az északi megyék egyházi személyzetének sem etnikai hovatartozását, sem politikai
nézeteit ezek nem bizonyítják.
10 Fordítása: Mester! Ma, amikor patakokban folyt a szlovák vér, legmélyebb hálával üdvö
zöljük védelmezőnket. Vér által jön el a szabadság. Vér folyt. Szabadság? Eljössz? Igaz
híve: (aláírások).
11 Ezt a vádat, bármely furcsának tűnik is mai szemmel, akkor komolyan gondolták. Ezek a
levelek ihlették Bj^rnsont egy másik cikkére (Freden og fredsvennerne), melyben Apponyi Albertet támadta akkori elnevezéssel a „békebarátok" kongresszusán való részvétele
alkalmából. Érzelmileg egysíkú kijelentései mellett, pl. hogy a béke ügye humbug, itt
egy ma is aktuális és helytálló kijelentést is tett, mégpedig a következőt: más népek el
nyomóinak nincs joga békebarátként fellépni.
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THOMKA BEÁTA (Novi Sad)

Rokon jelenségek az elmúlt évtizedek magyar
és jugoszláviai prózájában

Danilo Kis számára sosem volt kérdéses, még pár évvel ezelőtt, tehát
halálát megelőzően sem, saját jugoszlávságáról, közép-európai beállítottsá
gáról, magyar kultúrájáról beszélni, noha nem csupán a nyolcvanas évek
végén, hanem ettől jóval korábban is igen gyakran megkérdőjelezték e szel
lemiség létjogosultságát. 1991-ben, a nacionalizmusok rendkívül veszélyes
előretörése idején már-már kihívásnak tűnhet egy ilyen magatartás paradigmatikusságának emlegetése, vagy akár kiindulópontként való megnevezése
abban a vizsgálódásban, mely az irodalmi jelenségekhez nem valamiféle ki
erőszakolt párhuzamok talajáról kíván közelíteni.
Egyetlen pontba kívánnám sűríteni e mostani megfigyeléseket: lehetsé
ges-e egy új szellemi komparatisztikát körvonalazni azokon az alapokon,
melyeket Danilo Kis kijelölt? Variációk közép-európai témákra című írását
idézem: „Nem kockázatmentes dolog ma Közép-Európáról mint egységes
geopolitikai, vagy kulturális jelenségről beszélni. És ha egyetértünk Jacques
Morrainnel, aki szerint Európa 'un concept sans frontiéres', vagyis határta
lan fogalom, akkor a tények kényszerítő erejétől indíttatva e koncepcióból
le kell metszenünk Ausztriát, kivéve az európai földrész azon szeletét,
amely pedig Mitteleuropa néven szervesen e földrészhez tartoznék. Bruno
Bauer tételéről, amit Morrain ugyancsak idéz, és amely szerint Európa 'un
communauté des destins', Gemeinschaft, azaz sorsközösség, közösség, attól
tartok, hogy Jalta és Helsinki után már csak befejezett, vagy inkább rég
múltban lehet beszélni". Függetlenül attól, hogy ma e geopolitikai egységek
szellemi földrajzának vizsgálata olyan újabb problémák elé állítja a kutatást,
melyek nemrégiben még nem voltak időszerűek, ugyanakkor abban a meg
győződésben, hogy e térség közelmúltjának szellemi eseményei nem voltak
egymástól elidegeníthetőek, tézisszerűen vázolnám a törekvésekben fölis
merhető rokon vonásokat.
— A szerb és a horvát prózában előbb voltak észlelhetők azok az euró
pai, amerikai hatások, melyek intenzívebbé tették az egzisztencializmus, a
nouveau román, Borges, az emigráns orosz irodalom, illetve az amerikai
posztmodern befolyását, mint Magyarországon.
— A jugoszláviai szellemi és kritikai élet konzervativizmusa folytán e
törekvések igen sokáig az ár ellen érvényesültek, noha ezek az irodalmak
még így is tártabbak lehettek a térség egyéb irodalmainál. Eközben arról
sem feledkezhetünk meg, hogy a hatvanas-hetvenes évek során igen sok er
jesztő áramlat éreztethette hatását a társadalomtudományok, a filozófia, a
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művészetek terén. A represszív intézkedések megközelítőleg 68 után, a het
venes évek első felében váltak fékező erővé.
— A magyar szellemi élet ettől eltérő dinamikát tükröz, ugyanis
hosszú időre meghatározza az ötvenhatos forradalom utáni elnyomás, mind
azon felhajtó eszmeáramlat erőszakos elfojtása, melyeket ellenforradalmi
nak, osztály idegennek stb. lehetett bélyegezni. Ha mai perspektívából
mindezek ellenére a művészi és szellemi érzékenység valamely igen mélyen
rejtőző vonulatait igyekszünk azonosítani, véletlenül sem érzékeljük sem
Camus, sem Sartre, sem Beckett stb. jelenlétének hiányát azoknak az elbe
szélői magatartásoknak a kialakításában, melyek döntő változásokat hoztak
egy eredendően konzervatív magyar elbeszélőprózába.
— Hangsúllyal kell emlegetnünk mind a hatvanas évek végének, mind
a hetvenes évek elejének magyar, szerb, horvát prózája esetében azt a nem
politikai, hanem szellemi baloldali, ellenzéki orientációt, mely e társadal
mak akkori szerkezete révén mégis politikai angazsáltságként vált bírálat
tárgyává. Ebben az időszakban írók, költők, tudósok és filozófusok váltak
üldözöttekké művészi affinitásuk, szemléletük, társadalmi vagy történelmi
nézeteik kritikussága miatt.
— A hetvenes évektől errefelé kivételesen jelentős azoknak a közép
európai értelmiségieknek a következetes állásfoglalása, akik Mészöly, Kon
rád, Kis, Esterházy, Kundéra módjára úgy húznak pontos válaszvonalat
prózai és értekező, fikciós és publicisztikai megnyilatkozásaik közé, hogy
szellemi tevékenységük ezáltal új terepeket hódít meg, attitűdjük még pon
tosabban körvonalazódik. Merészen új prózakoncepcióik érvényesítése nem
független egy minőségileg megváltozott, radikális, kritikai értelmiségi ma
gatartás kialakításától.
— Hogy miért vált a próza e térség és ezen évtizedek domináns kultu
rális tényezőjévé, arra többek között a Danilo Kis által homo poeticusnak,
illetve homo politicusnak nevezett kettősség alapján kereshetünk választ.
Nem csupán azért, mert valamiféle kelet-, vagy közép-európai Borges mód
ján radikális módon viszonyult a tények és fikciók összefüggéseihez, s nem
csak amiért ennek következtében páratlan hajszának és plágium-vádaknak
volt kitéve, melyekre Anatómiai lecke (1978) című értekezésével válaszolt.
A jelenség azért általánosítható, mert ha az elbeszélők a jelen vagy a fél
múlt, a közelmúlt vagy a történelmi múlt kérdéseit érintették, eleve és meg
kerülhetetlenül értelmezésre vállalkoztak, ami óhatatlanul átpolitizálta
mindazt, ami természetszerűen poétikus, fiktív, narratív, konfesszionális
volt, lehetett.
— Ha voltak s az idők törvényei szerint lesznek a mostani években
megkerülhetetlen poétikai, elbeszélői feladatai akár a magyar, akár a szerb,
a horvát, a cseh, a szlovák, a román, akár az annyiféle sorsközösségben,
válságban és egyébben élő pannóniai, közép-európai kisebbségi magyarság
nak, akkor azok irodalmi és szellemi szempontból is kivételesen nagy teher-
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vállalást fognak jelenteni. A jelenlegi történelmi változások ugyanis olyan
évtizedek után következtek be, melyekben nemcsak emberi sorsok és tragé
diák játszódtak le anélkül, hogy ezekről a próza, a fikció, vagy a dokumen
tum, a fiction-faction merész egymásbaöltésével szót ejthetett volna, hanem
egész nemzedékek történetei és pusztulásai.
— A jugoszláv irodalmakban tapasztalható erőteljesebb kritikai szemlé
let és az európai hatások érvényesülése, a tény, hogy viszonylag korábban
vették revízió alá a történelmi és társadalmi folyamatokat, a világháborús
tapasztalatokat, mítoszokat, az ötvenes évek sztálinizmusát, a későbbi kul
tusz és ideológiai elnyomás kérdéseit, az alábbiakkal magyarázható: a mű
vészek előbb rugaszkodhattak el a kelet-európai eszmei korlátozásoktól, ami
egyben éppen e könyörtelen közös történelmi tapasztalat szóvátételét sürget
te, másrészt nem voltak kitéve azoknak a gyökeres fordulatoknak, amiket a
kelet-európai forradalmak jelentettek az ötvenes években. Jugoszláviának
nem volt ötvenhatja, hatvannyolcát pedig úgy fojtotta el, mint a perfid represszív rendszerek kiváló tanítványa.
— Az egzisztencializmus, a francia új regény, a Sartre-féle engage
ment, Borges, Pilnyak, Szolzsenyicin sokkal előbb éreztette e vidékeken ha
tását és előbb formálta az intellektuális prózai beállítottságot, mint Magyar
országon. A prózaelmélet is előbb talált táptalajra, a huszadik század elbe
szélőművészetét forradalmasító orosz formalizmus éppúgy, mint a francia
strukturalizmus és narratológia. Hogy milyen elevenen épülhet be a teória
az elbeszélő gyakorlatba, arra többek között Danilo Kis, Borislav Pekic,
Mirko Kovac, Milorad Pavic, Filip David, David Albahari és a horvát
Borges-követők nemzedékeinek műve tanúskodhat.
„De így, történelmi perspektívából nézve is nehéz beszélni 'közép
európai kultúráról' — írja Danilo Kis —, mint valamely nemzetek feletti
entitásról ezen a földrészen. Ebben a régióban a nemzeti kultúrák közti kü
lönbségek nagyobbak, mint a hasonlóságok, az antagonizmusok eleveneb
bek, mint a harmóniák és a homogenitás; itt valamennyi civilizációs kap
csolat a középkorba, a reneszánszba nyúlik vissza, és legtöbbször liturgiái
eredetű: a magyar és a cseh planctus közötti párhuzam a XIV. század elejé
ről való; azonos verses legendák — latinból készült fordítások — léteznek a
horvátoknál, magyaroknál, cseheknél a feudalizmus korából; a lovagregé
nyeket egyazon időben fordítják le a magyarok és a szerbek; a valamivel
későbbi didaktikus költemények közösek a szlovéneknél, horvátoknál és
magyaroknál; a pásztorjáték, amely Itáliából érkezik Ragúzán keresztül, el
jut a szomszédos északnyugati területekig is; a magyar, szerb, lengyel,
cseh, horvát és román szentek legendái hasonlóak, de bennük már világosan
kirajzolódnak a nemzeti szentek; a párhuzamok és kölcsönhatások léteznek
az epikus költészetben, majd a közös feudális ideológia idővel nemzeti mí
toszokká ágazik szét; a romantika pánszláv lelkesedésében az 1848-as év tá-
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ján magyar- és osztrák-gyűlölet szít, ugyanilyen gyűlöletet táplál Ausztria
és a szláv törzsek iránt a szlávból lett magyar Petőfi".
— A próza erőteljes intellektualizálódásától tehát elválaszthatatlan az
elbeszélők igen határozott poétikai érdeklődése és tevékenysége is. Az Ecoféle narrátor doctus mai típusának köszönve Pavic, Mirko Kovac, Danilo
Kis, Mészöly Miklós, a fiatalabb szerb nemzedék körében Mihajlo Pantic,
Predrag Markovié és mások jelentős prózaelméleti tevékenységet fejtettek
ki, mely egyértelműen túlmutat a hagyományos ars poetica, a műhelyvallo
más stb. körein. E munkákkal, fogékonyság és reflexiók következtében
nemcsak egy új prózakoncepció vált mind teljesebbé, hanem egy eredeti,
közép-európai prózapoétika is.
Úgy tűnik tehát, hogy a kutatás sürgető feladata azoknak a jelenségek
nek a számbavétele, melyek ezen irodalmak sajátos arculatát kialakították,
akár egymással összefüggésben, akár egymástól függetlenül, ám minden
képpen igen hasonló történelmi és társadalmi, szellemi és kulturális erővo
nalak hatására.
— Ismét Danilo Kis egyik elgondolkodtató észrevételét idézném: „A
lengyel Kusniewiczet (1904) vagy a magyar Esterházy Pétert (1950) olvas
ván miért ismertem fel bennük, a kifejezésmódjukban ahhoz a bizonyos
„közép-európai" poétikához való tartozásukat, miért érzem őket közel ma
gamhoz? És mi az a hang, miféle vibráció az, ami egy művet a költészet
mágnesterébe állít? Ez mindenekfelett a kultúra immanens jelenléte, allú
ziók, reminiszcenciák és a teljes európai örökségből vett idézetek képében a
mű tudatossága, ami nem ront a spontaneitáson, egyensúlyozás az ironikus
pátosz és a lírai távolságtartás között. Ez nem sok. Ez minden."
— Azzal a nem irodalmi és nem poétikai kérdéssel zárnám e gondolat
sort, melyet a közép-európai filmrendezőknek tettek föl nemrégiben: van-e,
lesz-e még egyáltalán jövője és létjogosultsága a térség filmművészetének,
amikor nemcsak e térség, hanem egész Európa sem fogja sosem behozni le
maradását az amerikai filmiparral szemben. A kiemelkedő magyar, cseh,
szlovák, lengyel, jugoszláv, román rendezők — egymástól függetlenül —
ama kimeríthetetlen és kisajátíthatatlan anyagra, bázisra, örökségre, emberi,
történelmi tapasztalatra hivatkozva állították, hogy mindennek fölszínre ho
zásához nem ipar és technika szükségeltetik, hanem kézművesség és kritikai
érzékenység, mely egyelőre föltáratlan.
— A térség irodalmai előtt az örökség, a művelődés, a múlt és félmúlt,
a közös történelem, e rendkívül gazdag anyag feltárásának feladata áll,
mintegy bevezetésképpen mindabba, ami a jelenkor prózai formáit fogja
végső szerkezetekbe rendezni.
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KAROL TOMIS (Bratislava)

Emigráns magyar írók Csehszlovákiában 1919 után

A magyar társadalom átalakításának, az igazságtalan régi világ felszá
molásának, valamint az antanthatalmak és az intervenciós hadseregek által
szorongatott haza megvédésének reményében sok magyar író aktívan támo
gatta az 1918-as őszirózsás forradalmat és az azt követő 1919-es proletár
diktatúrát. Annál is inkább, mert harcos publicisztikájukkal és valóságfeltá
ró műveikkel az elmúlt mintegy két évtizedben maguk is hozzájárultak a
forradalmi események előkészítéséhez. A Magyar Tanácsköztársaság irodal
mi és kulturális szervezeteiben, az írói Direktóriumban, az írói Választ
mányban és másutt együtt tevékenykedtek a haladó polgári irodalom, a for
radalmi demokratikus, a szociáldemokrata és a kommunista írók képviselői.
A progresszív magyar irodalom ilyen egységének a kialakulása többek
között annak a meghatározó tényezőnek volt a következménye, hogy a már
ciusi hatalomátvétel békés úton, vérontás nélkül valósult meg. Ezen kívül
— bizonyos fenntartásaik ellenére a haladó szellemű polgári íróknak a pro
letárforradalom iránti szimpátiáját és így az említett kulturális szervezetek
ben való részvételüket azok az intézkedések is kiváltották, melyekkel az új
hatalom a széles néprétegeknek és a régi társadalom kiközösítettjeinek szel
lemi és kulturális felemelkedését kívánta elősegíteni.
E tények széleskörű ismertetését az elmúlt negyven év irodalomtörté
netírása elvégezte. Nem szentelt azonban — érthető okokból — figyelmet a
proletárhatalom olyan antidemokratikus intézkedéseinek, mint például a
Nyugat folyóirat betiltása 1919 nyarán azzal az indokkal, hogy polgári libe
rális nézeteket terjeszt.
A bukás után külföldre menekült sok író, aki aktívan részt vett a Ta
nácsköztársaság politikai és kultúrpolitikai céljainak megvalósításában. A
demokratikus Csehszlovák Köztársaság egyike volt azoknak az országok
nak, melyek átmenetileg vagy véglegesen menedéket és otthont nyújtottak a
bebörtönzés és az atrocitások elől menekülő magyar íróknak, újságíróknak.
A szlovákiai magyar irodalom szempontjából az ő publicisztikai és irodalmi
tevékenységük, valamint kulturális szervező munkájuk nem kis jelentőség
gel bírt.
Az 1918-as államfordulat után a Csehszlovákia területén maradt ma
gyarságnak egyik feladata az lett, hogy megteremtse saját kisebbségi irodal
mát, amely kifejezné tudatát, vágyait, művészileg ábrázolná létét, problé
máit.
_
A szlovákiai magyar kisebbségi irodalom kialakulását több tényező is
hátráltatta, az idő rövidsége miatt csak néhány lényegesebb momentumra
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mutatok rá. Először is nem támaszkodhatott sem önálló és számottevő iro
dalmi hagyományokra, sem irodalmi intézményrendszerre, mint például az
erdélyi magyar irodalom, mely Erdély eltérő történelmi fejlődése következ
tében relatíve önálló, sajátos színezetű regionális irodalommá vált. A FelsőMagyarországon született írók, mint például Balassi Bálint, Madách Imre,
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és mások az egységes magyar irodalom szer
ves része voltak. A főváros, Budapest pezsgő társadalmi és kulturális élete
mágnesként vonzotta őket. Az úgynevezett felvidéki városokban élő szerény
tehetségű vagy dilettáns tollforgatók kihullottak a magyar irodalomban ki
alakult értékrend hálójából, melyet az irodalomkritika juttatott érvényre.
Társadalmilag és szellemileg teljesen más helyzet alakult ki az új
cseh—szlovák államba szakadt és alkotni vágyó magyar szellemi értelmiség
számára. Miután megszakadtak a kapcsolatok az „anyaország" szellemi és
kulturális életével, s a magyar folyóiratok és könyvek sem jutottak át a ha
táron, a kulturális önmagárautaltságban az írás — ahogy ezt Turczel Lajos
Két kor mezsgyéjén című kiváló művében megfogalmazta — „valóságos
nemzetmentő intézménnyé vált." 1
A tollforgatók túlnyomó része azonban ebben a kezdeti időszakban —
tekintet nélkül életkorukra — dilettáns és világnézetileg, esztétikailag mara
di volt. Fábry Zoltán szarkasztikus hangvétellel a következőképpen értékel
te a húszas évek irodalmi állapotait: „Szlovenszkói író: aki olvashatatlan
aláírással dicsekedhet, egyszerre felfedezte magában az írót, a gyönyörköd
tetőt, a hittartót, a váteszt és a megváltót. . . Egész Szlovenszkó egy nagy
szerűen megszervezett önképzőkör. . . Ma mintegy százötven írót tenyész
tenek ily módon. Volt polgármesterek, bankettszónokok, ügyvédek és az
összes papok és párttitkárok, akik önképzőköri játékaikat ily módon mentet
ték át a szlovenszkói magyar kultúra arénájába."2
Ebbe az irodalmi helyzetbe érkeztek a húszas évek elején az emigráció
ba kényszerült írók és újságírók. Többségük mögött értékes, modern szelle
mű és stílusú irodalmi alkotások sora, gazdag publicisztikai tevékenység,
széleskörű irodalmi szervezőmunka tapasztalatai voltak. A szűk horizontú
provinciális gondolkodás- és látásmódba európai távlatot, a maradi, 19. szá
zadi irodalmi normák uralmába korszerű, differenciált esztétikai szemléletet
hoztak. Csekély számuk ellenére aktív jelenlétük a szlovákiai irodalmi és
kulturális életben megváltoztatta az erőviszonyokat a modern társadalmi és
művészi eszmék javára, melyek így meghatározó szerepet kaptak a helyi
irodalmi fejlődésben. „A dilettantizmus elleni harcban a legeredményesebb
munkát az 1918—19-es magyarországi forradalmak emigránsai végezték"
— állapítja meg Turczel Lajos Hőskor és dilettantizmus című tanulmányá
ban. „Hogy a zsenge kisebbségi irodalom nem pusztult el a szörnyű burján
zásban, az főképp nekik köszönhető. Felkészültségükkel, világirodalmi telí
tettségükkel, az új iránti érzékenységükkel, kitűnő folyóirat- és újságkezde
ményezéseikkel irodalmi életet, egészségesebb és korszerűbb irodalmi és
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olvasói közvéleményt teremtettek, és hatékonyan hozzájárultak az új
irodalmi nemzedék kibontakozásához és differenciálódásához."3
Az emigráns írók és újságírók nagymértékben hozzájárultak a modern,
színvonalas csehszlovákiai magyar sajtó kialakításához. Mindenekelőtt a
már létező újságok és folyóiratok arculatát változtatták meg. A kommunis
ták — mint Földes Sándor, Hidas Antal, Illés Béla, Jász Dezső, Mácza Sán
dor, Szántó Judit — a Kassai Munkásban jelentették meg írásaikat. A pol
gári radikális és szociáldemokrata írók főleg a Kassai Napló munkatársai
lettek. Ignotus (Veiselberg Hugó) 1922-ben csaknem egy évre a lap belső
munkatársa lett. De azután is, hogy átköltözött Bécsbe, gyakran írt a lapba.
A nagyműveltségű és európai látókörű publicista jelentősen emelte a Kassai
Napló színvonalát különböző tárgyú és zsánerű mintegy háromszáz cikkével
és kritikájával. Széleskörű kapcsolatai és ismeretségei nagyszámú élvonal
beli író együttműködését biztosították a Kassai Naplónak mind Magyaror
szágról, mind az emigráció köreiből. A lap hasábjain gyakran szerepeltek
publicisztikai és szépirodalmi írásaikkal Barta Lajos, Simándy Pál, Farkas
Antal; ritkábban Déry Tibor, Kaczér Illés, Lányi Menyhért, Simon Meny
hért, Szucsich Mária és mások.
Széles írótáborával és a közölt szépirodalmi művek magas színvonalá
val a húszas években a Kassai Napló irodalmi rovata és a Kassai Napló Va
sárnapja című irodalmi melléklet szabta meg a csehszlovákiai magyar iroda
lom művészi színvonalát.
Az emigráns magyar írók nemcsak a létező folyóiratoknak adtak új ar
culatot, hanem néhány új folyóiratot is létrehoztak. Közülük az 1921—23
között megjelent Tűz — melyet Gömöri Jenő Tamás több fiatal emigráns és
szlovákiai íróval indított meg Pozsonyban — a húszas évek első felében je
lentős mértékben hozzájárult a színvonalas szlovákiai magyar irodalom, iro
dalomkritika és irodalmi közvélemény kialakításához. Programja túllépte az
ország határait, ahol keletkezett, és ahonnan a szerkesztőség egy idő múlva
Bécsbe költözött. A folyóirat három fő célkitűzése közé tartozott a cseh
szlovákiai magyar irodalmi élet kibontakozásának elősegítése, különböző
országokba szakadt magyar írók összefogása és végül a háború utáni kor
szak gyűlölet-pszichózisának enyhítése a közép-európai népek kultúrájának
közvetítése, tolmácsolása útján. A Tűz hasábjain helyet kaptak a születőben
levő csehszlovákiai magyar irodalom képviselői: Darkó István, Forbáth
Imre, Földes Sándor, N. Jaczkó Olga, Kultsár Miklós, Márai Sándor, Mécs
László, Merényi Gyula, Mihályi Ödön és mások. A Tűz ankétjain, melyek
többek között a korabeli magyar irodalom problémáit, valamint az európai
kultúra jövőjét boncolgatták, élvonalbeli magyar emigráns írók, illetve a
nyugati világ nagy gondolkodói fejtették ki nézeteiket.
A másik jelentős kezdeményezés a Barta Lajos alapította és szerkesz
tette Új Szó irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat volt. A lap, mely-
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nek a sarlósok voltak a legaktívabb munkatársai, hozzájárult a csehszlová
kiai magyar irodalom eszmei differenciálódásához.
Az emigráns írók, kritikusok által képviselt és megkövetelt korszerűbb
irodalmi stílusformák nemcsak a velük szimpatizáló fiatal progresszív írók
ra hatottak, hanem azokra a fiatal kisebbségi írókra is, akik világnézetileg
és érzelmileg az idősebb, konzervatív nemzedékhez kötődtek, így tehát a
csehszlovákiai magyar irodalom egészére megtermékenyítő hatással voltak
az emigránsok.
A zaklatott és nehéz életkörülmények ellenére az emigráns írók közül
sokan folytatták irodalmi alkotómunkájukat. Nemcsak költemények, rövid
lélegzetű prózai művek, karcolatok, elbeszélések és novellák keletkeztek,
hanem regények is. Több közülük folytatásban jelent meg a napilapok vagy
irodalmi folyóiratok hasábjain. Olykor a folyóirat anyagi okokból meg
szűnt, s így a számára írt folytatásos regény befejezetlen maradt, mint Barta
Lajos Gyárépítők című regénye. Az emigráns írók könyveiket többnyire
Pozsonyban, Kassán és Komáromban adták ki, ahol általában rövid életű
kiadóvállalatok működtek. Közülük a pozsonyi IKVA-nak (írók Kiadóválla
latának) Barta Lajos volt a szellemi vezetője; itt adta ki 1928-ban A sötét ujj
című regényét, mely 1947-ben Magyarországon Gyár címen jelent meg.
Barta ebben a művében azt rajzolta meg, hogyan lazítja fel a tőke a falu ha
gyományos társadalmi viszonyait, hogyan hajtja a földjüktől megfosztott
parasztokat a gyárba.
A csehszlovákiai magyar irodalmat gyarapította Bártané Szucsich Mária
is két, Pozsonyban kiadott regényével: Tavasztól télig (1928) és Egy lány fel
szabadul (1936). Mindkettőben egy fiatal lány szellemi és érzelmi fejlődését
ábrázolta. Szociális érzéssel áthatott egzotikus témát dolgozott fel Kaczér Il
lés Ikongó nem hal meg című kétkötetes regényében (1936). Illés Béla rövid
csehszlovákiai tartózkodása idején írta meg a Ruszin Petra temetése című no
velláskötetét (1921) a megdöbbentő kárpátaljai szociális viszonyokról.
Némely emigráns írónak Csehszlovákiában bontakozott ki a tehetsége.
Közéjük tartozott a fiatalon elhunyt Jarnó József, aki Börtön című regé
nyéért (Budapest, 1927) Mikszáth-díjat kapott, valamint Földes Sándor, aki
1922 óta Komáromban és Pozsonyban adta ki avantgardista, expresszionista
versesköteteit {Emberség, 1922; Tömeg 1923) és elbeszéléseit {Én öltelek
meg? 1925). Érdekes színfoltot jelent e művek sorában Antal Sándor Gara
bonciás ének című verseskötete (Pozsony, 1924), amelyben a költő a
16—17. századi magyar versformákat töltötte meg a 20. század emberének
érzéseivel, valamint Barta Sándor fantasztikus-szatirikus regénye, a Csodá
latos történet, vagy mint fedezte fel William Cookendy polgári riporter a
földet, melyen él (Kassa, 1924). Az említett szerzőkkel és művekkel még
csak megközelítőleg sem merítettem ki a Csehszlovákiában keletkezett vagy
kiadott emigráns irodalmat, csak jelezni akartam tematikai és stílusbeli dif
ferenciáltságát, sokoldalúságát.
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Az emigráns írók különböző világnézeti és politikai álláspontokat kép
viseltek. Egyik szárnyukat az októbristák, tehát a polgári radikálisok képvi
selték, a másikat a kommunisták. Az előbbiek könnyebben tudtak alkalmaz
kodni a polgári demokratikus Csehszlovákia társadalmi és politikai viszo
nyaihoz. Az utóbbiak a Csehszlovák Köztársaság nyújtotta lehetőségeket túl
szűknek látták. Ezért a húszas évek közepén sokan (Illés Béla, Barta Sán
dor, Hidas Antal, Mácza János és mások) a Szovjetunióba távoztak, s néhá
nyan közülük ott a koncepciós perek áldozatául estek. Mások viszont letele
pedtek Csehszlovákiában, ezért az ottani magyar irodalomtörténetírás
(Turczel Lajos, Csanda Sándor) a két világháború közötti szlovákiai magyar
irodalom integráns részének tekinti őket.
i^z emigráns írók pozitív szerepét a csehszlovákiai magyar irodalom,
irodalomkritika, irodalmi élet és irodalmi közvélemény kialakításában
(főleg a húszas évek első felében) már a kortárs kritika is felismerte és
nagyra értékelte. Fábry Zoltán 1928-ban így írt: „A köszönet igazságával
ki kell jelentenünk nyíltan és ünnepélyesen: az emigráció nélkül nem áll
nánk ott, ahol ma vagyunk. Ha ők nincsenek, ma az önképzőköri
dilettantizmus és provincializmus döntőn és visszacsinálhatatlanul rátehénkedett volna itt mindenre. Az emigráció bécsi reprezentánsai és itteni
szerkesztőségekben elhelyezkedett írói nemcsak az európai nívójú irodalmat
jelentették, de ugyanakkor megteremtették a szintén európai nívójú szlo
venszkói sajtót. . . Ez: történelmi és irodalomtörténeti tény. Cáfolhatatlan.
És ha az emigráció nagy első etapja elmúlt is : a kezdő csírák a legfonto
sabbak. Ezeket pedig ők adták és erősítették, ők, a legárvábbak, a haj
szoltak, a föld- és barátnélküliek: a mindenképpen emberpredesztináltak.
(Ignotus, Hatvány Lajos, Barta Sándor, Kaczér Illés hatása és munkája
külön említést érdemel.)"4
Fábry Zoltán értékelésével történelmi távlatból is egyet lehet érteni,
mivel nem politikai, hanem értékszempontú. A jelenben végbemenő társa
dalmi változások és a velük összefüggő perspektívaváltás minden bizonnyal
kikényszeríti az elmúlt csaknem háromnegyed évszázados irodalmi fejlődés
átértékelését a csehszlovákiai magyar kisebbségi irodalomban is. Ez azon
ban keveset fog változtatni azon a tényen, hogy a „legárvábbak, a hajszol
tak, a föld- és barátnélküliek" jelentős mértékben elősegítették a csehszlo
vákiai magyar irodalom felemelkedését keletkezésének első időszakában.
Jegyzetek
1 Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén. Bratislava, 1967. 83.
2 Fábry Zoltán: A szlovenszkói író. In: Kúria, kvaterka, kultúra. Bratislava, 1964. 56.
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ÚJFALUSI NÉMETH JENŐ (Szeged)

Az Essay on Mantől az Ágis tragédiájáig

Egy ideológia transzformációja
A nem szűnő érdeklődést Bessenyei iránt egyebek között az az idesto
va másfél évszázados felismerés magyarázza, hogy első művei, mindenek
előtt pedig az Ágis tragédiája korszakváltást jelentenek, de legalábbis jelez
nek a magyar kultúrában az általuk hordozott új gondolatok és világkép
miatt.l
A Hunyadi László és a Buda halála 1771-ben már elkészült, s 1772
decemberében jelenik meg az Ágis tragédiája. Bessenyei 1771—72 telén
fordítja-magyarítja A. Pope Essay on Man című filozófiai költeményét2, így
szinte lehetetlen, hogy a korábbiaktól struktúrájában és szellemiségében is
eltérő dráma ne hordozza magán annak a gondolati erőfeszítésnek a nyo
mait, amelyet e mű adaptálása jelent.3
Az Essay on Man 1733-ban jelenik meg Londonban, szerzője a klasszi
cista iskola vezéralakja, katolikus és konzervatív4. Műve a mindinkább be
rendezkedő, saját kulturális-ideológiai arculatát mind véglegesebben kiala
kító és saját lehetőségeinek határait még nem sejtő polgári társadalom szü
lötte, s mint ilyen, a modern polgári gondolkodás főbb témáira összponto
sítva alakít ki az ember új társadalmi viszonyok által meghatározott helyé
nek megfelelő morálfilozófiát. S hogy e viszonyokat véglegesnek és meg
változtathatatlannak tételezi, mit sem von le annak jelentőségéből, hogy új
viszonyokat tételez megváltoztathatatlannak.
A művet hamar lefordítják franciára5, és az új szellemi áramlat „trójai
falovának" a szerepét tölti be azokban a vitákban, amelyeket részben saját
maga, részben egy sor vele rokonítható gondolati rendszer kavart.
E szerepre pontosan a mű egészét átható feszültség tette alkalmassá: az
új konzervatív prezentálása. Az a társadalom, az a morál, az a világrend,
amelyet istentől és természettől igazolt valóságként mutat be, lényegét te
kintve programja lesz a francia felvilágosodásnak. De hozzájárul új gondo
latok és magatartásmód kialakításához Európa olyan területein is, ahol a
feudális társadalom a részben folyamatban lévő, részben már lezajlott belső
átrendeződés eredményeként még szilárd, s ahol a társadalom radikális át
rendeződésének perspektívája még reménytelenül távoli.
Ha összehasonlítjuk Bessenyei adaptációjának szövegét6 az általa hasz
nált francia fordításokkal (Silhouette és Du Resnel)7 s közülük főként a
Pope által is elismert8 Silhouette-ével, amelyet viszonylag szorosan követett
a magyar költő-filozófus, érzékeltetni tudjuk azt az erőfeszítést, amellyel
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megkísérli saját világnézetének részévé tenni nem csupán a gondolatanya
got, hanem a vele konnotálódott új gondolkodási módot is.
Az eredmény az, hogy a Pope-i művel szemben, amely logikusan visz
egyfajta kozmikus optimizmus9 kiteljesedéséhez (a negyedik episztola s
egyben a mű végén), az eredeti gondolatait és érvelését nagyjából követni
látszó Bessenyei alkotása kiábrándulásba és komor pesszimizmusba tor
kollik.
A leglátványosabb, s egyben a legjellegzetesebb különbségekre az
egyén és társadalom viszonyát elemző harmadik levélben bukkanunk. Címe:
„Az halandóságnak tulajdonságairul a közönséges Világi nagy társaságra
nézve". Pope-nál a „scala naturae", a „chaine d'amour" és a „koherencia"
az univerzum egészére érvényes egységes fogalomrendszert alkotnak. Sem
a társadalom, sem az egyén és társadalom viszonya nem lehet rossz, hisz
ezekre is érvényesek az univerzum törvényei. A rossz problémája tehát az
ezektől eltérő, természetellenes működéshez kötődik. Alapja a fiziko-teológiai világszemlélet és a csődje okozta kiábrándultság. A fiziko-teológiai
szemlélet és a „scala naturae"10 vagyis a természetellenes és a természet
szerinti (a Végtelen Bölcsességnek is megfelelő) társadalmi gyakorlat ellent
mondása csak a történelem fogalmának bevezetésével oldható fel. A társa
dalom „történelmi" útjának optimista „ábrázolásához" az angol társadalom
közelmúltjából és jelenéből meríti a koncepció egészét megalapozó tapaszta
lati anyagot. A két szöveg közötti különbségeket éppen ezen tapasztalati
anyag „lefordíthatatlansága" tágítja szakadékká.
Pope két állapotot különböztet meg az emberiség múltjában: a „termé
szeti állapotot" és a „politikai társadalmak" állapotát; a pozitív értékjellel
ellátott patriarchátusba torkolló természeti állapotot követi a zsarnokság, ezt
pedig a különböző érdekeket egyeztetni képes és a természeti állapot har
móniáját újrateremtő, de formájában bonyolultabb politikai társadalom,
amely azonosítható az emberiség jelennel kezdődő harmadik állapotával.
Bessenyeinél a ma a második állapottal azonosul a természeti állapot nega
tív pólusaként (III. vv. 1337-40). Modern terminussal élve Pope-nál az alienáció megszüntetése, Bessenyeinél az alienáció megmutatása áll a figyelem
középpontjában (III. vv. 1337-78). Pope a patriarchák monarchiájában a
„természeti állapot" kiteljesedését látja; az ebből kifejlődő tyrannis azonban
csak a történelem folyamatában bekövetkezett szakadásként értelmezhető a
számára, s egyetlen ismeretlen ember sátáni művének tulajdonítja (III. p.
50.). A zsarnokság megszüntetése azután újra a társadalom belső folyamata
ként valósul meg, de magának a természetnek a műve, amely a minden em
berbe beoltott önzés (amour-propre ropandu dans tous) eszközét használja,
hogy fékezze az egyetlen személyre korlátozódó önzés (amour-propre borné
dans un seul) egyeduralmát (III. p. 52), és a spontán folyamatokat tudatos
cselekvéssé alakító teória segítségével létrehozza a „tökéletes vegyes ál-
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lamot" (Etat mixte),11 amely visszaállította-visszaállítja az igazságot és a
harmóniát.
A szövegben a megfelelő helyen Bessenyei úgy véli, hogy az uralkodó
és a „község" viszonyát „csendesség" és „békesség" jellemezte, de a folya
matosan közéjük ékelődő „sok súlyos uraság" miatt „senyvedni kezdett az
igazság". A „község panaszkodni kezdett", egyaránt kétségbe vonva istent
és királyt (III. vv. 1459-77). Az így támadt polgárháborús helyzet (minden
törvény és igazság tagadása Bessenyei szerint) készítette elő a talajt a zsar
nok megjelenéséhez, amelytől a nép még jobban szenvedett, mint ami ellen
korábban fellázadt.
Pope „teoretikusa" antik bölcs és Prométheusz egyben, ki megtanította
„az ellentétes érdekek tökéletes egyeztetését", Bessenyei „böltse" az isteni
igazságban (Pascal hatása?) részesülve „lelte-fel" a nagy természet „tévely
gő törvényét", és úgy hirdet ennek megfelelő morált, hogy a legcsekélyebb
utalást sem teszi a társadalmi viszonyok megváltoztatására. Hiányzik nála
az "Etat mixte" fogalma által implikált egész problematika. Éppen ezért
írónk nem fogadhatja el Pope optimizmusát, de saját helyzetéből és a társa
dalmi viszonyok összességéből következő korlátai lehetetlenné tették, hogy
a franciákhoz hasonlóan „tout ce qui sera, sera bien"-né alakítsa Pope „tout
ce qui est, est bien" állítását.12 Kétségbeeséssel határos kiábrándultsággal
veti el az egyén és társadalom, a társadalom és isten harmóniájának lehető
ségét az „emberek" makacs tudatlansága miatt, de érzelmileg felfokozott in
tenzitással éli át az egyén és természet, az egyén és isten lehetséges harmó
niájának gondolatát. A természet és isten igazolja így a felvilágosult egyén
kritikai jogát a társadalommal szemben, amelynek ugyanakkor nincs erköl
csi alapja ítélkezni a vele szemben kritikai viszonyt fenntartó felvilágosult
egyén felett.
Az így kialakult magatartásforma az „emberekben zúgó tudatlanság"
felszámolásának és a „nemzet" felemelésének egymást feltételező célkitűzé
sében fogja megtalálni egyetlen „reális" kifutását.
A Pope-átdolgozás Toldalékában megjelent versek, s főként A lélekrül
azonban arról tanúskodnak, hogy pillanatnyilag Bessenyei a kritikai szabad
ság elmélyítése felé halad. Ennek az ideológiai-filozófiai radikalizálódásnak
irodalmi fikció keretében megvalósított kiszélesítése, de még inkább a reá
építhető társadalmi magatartás próbája az Ágis tragédiája. A zsarnokság
megszüntetésére nem, de bírálatára finom eszköz jött létre az Essay on Man
francia fordításának magyarítása során.
A tragédia témája és vonalvezetése az Essay on Man és Az embernek
próbája harmadik levelével analóg, viszont a drámai alapszituáció kialakítá
sában és a belőle kibontakoztatott konfliktus ábrázolása, valamint a konflik
tus „megoldása" során — látszólag következetlenül — hol az egyik, hol a
másik mű szolgáltatja a társadalomfilozófiai hátteret.
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Az Essay on Man természetellenes állapot megszüntetését természetes
nek tekintő optimizmusa és Az embernek próbája a társadalom romlott álla
potában már-már az ember általános állapotát látó pesszimizmusa egyszerre
irányítják-kommentálják azt a konfliktust, amelyben egyetlen ponttá zsugo
rodik, s nyomban ambivalenssé lesz a Pope-i rendszerben két funkcionáli
san elkülönülő mozzanat: a természet rendjével szembenálló zsarnokság lét
rejöttének és megszüntetésének mozzanata.
A spártai egyenlőség megbomlása, a „sok súlyos uraság", a „sűlyedni
kezdő igazság" miatt „panaszát kezdő község" élére álló, de a társadalmi
rendet megváltoztatni félő (hisz, mint azt Az embernek próbájában láttuk, a
legitimitással szemben csak a zsarnokság az alternatíva), s ezért magát a lá
zadást visszafogni kényszerülő Agis egyetlen célra törekszik: elfogadtatni a
„nép" érdekeinek és Lykurgos törvényeinek megsértése esetén a kényszerí
tő kritikai magatartás jogát.
Hívsegünk Spártához, és igaz Istenünk,
A nép erejével, lesznek engedelmünk.13
A dráma előtörténetében hozott döntés (Lykurgos törvényeinek vissza
állítása) gyakorlatba való átvitele és érvényben tartása a szembenálló erők
(főtanácsosok, gazdag emberek, főhercegek), és az őket szolgáló hatalom
koncepció miatt csak a kényszer illegitim oldalának, a község lázadásának
kibontakoztatása, vagyis a hatalmi és ideológiai struktúra elsöprése árán, il
letve — és ebben rejlik Ágisék tragikus tévedése14 — a struktúra megőrzése
esetén a bevitt és törvényesített új elem, az alulról jövő permanens kényszer
segítségével valósítható meg.
Az előbbit nem vállalják, hisz a gyilkos testvérháborút és a trónfosz
tást éppoly természetellenesnek tekintik, mint azt a folyamatot, amelyet
visszafordítani szeretnének. Az utóbbi meg a dráma menetében bizonyul il
lúziónak: az alulról jövő kényszert ugyanis nem integrálhatja, tehát nem
törvényesítheti az adott rend saját szétrobbantásának veszélye nélkül. Ezért
nem elégedhet meg a király, s különösen az arisztokrácia érdekeit legkövet
kezetesebben képviselő Amfares az elbukott Ágis és Kleombrótes puszta
megbüntetésével, s nem is bocsáthat meg nekik, mint teszi, mert teheti
Augustus Cinnával, Emiliával és Maximussal Pierre Corneille drámájá
ban.15 Ezért összpontosítják erőfeszítéseiket arra, hogy ismerjék el vétküket
a királyi kegyelem fejében, s maguk minősítsék az alulról jött kényszert bű
nösnek. A megbocsátás a lázadást legitimizálná, a megtorlás glóriát vonna a
mártírok feje fölé. Ágisék viszont lemondtak a konkrét kényszer konkrét al
kalmazásáról, hogy az adott világban immanensnek tételezett lehetőséget
realizálják, és Spárta rendjén belül maradva szüntessék meg a torzulásokat,
ám nem mondhatnak le a kényszer alkalmazásának elvi lehetőségéről mint
biztosítékról. Az a nemesi „gőg" és a vitézi hírnévnek az a tömjénezése,
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amelynek kíséretében Ágis és Kleombrótes elutasítja a feltétlen behódolást,
formájában rokon a „rendi oppozícióval", de korlátoltság lenne erre redu
kálni, ugyanis olyan társadalmat tételez, amelyben Ágis szerint a földtulaj
don egyenlősége biztosít harmóniát, Kleombrótes szerint pedig gazdag és
szegény, úr és jobbágy, uralkodó és alattvaló viszonyát jól körülhatárolt
törvények szabályozzák, mindenki számára biztosítva a társadalmi helyzeté
nek megfelelő funkcionálást és a jogot az emberi méltósághoz; és e törvé
nyek érvényesítését az a király garantálja, akinek abszolút, vagyis zsarnoki
uralomra való törekvését a „község" lázadásának általa is elismert joga aka
dályozza. Pope zsarnokellenességének és a lykurgosi gondolatkörnek az
összekapcsolása olyan tartalmakat rendel ehhez a nemesi oppozícióval rokonított lázadáshoz, amely messze túlmutat minden nemesi oppozíción.16
A lykurgoszi spártai és a későfeudális viszonyok egymásra vetítése a
létezők láncolatának angol tapaszatalatok alapján átértelmezett teóriája se
gítségével olyan világot teremt, amelyben a polgárjog szabadok számára
biztosított egyenlőség megőrzésének-visszaszerzésének igénye nem mond
ellent a gazdasági egyenlőtlenség alapján jogosnak ítélt „becsületes" és
józan mértékű kizsákmányolás fenntartására irányuló törekvésnek, sőt szö
vetségre léphet vele a világban általánossá váló, az uralkodó ideológiában is
kifejtett tendencia ellen, amely az uralkodóval szemben minden alattvalót, a
gazdagokkal szemben minden szegényebbet potenciálisan vagy reálisan e
világ hivatalos istenétől igazolt jogfosztottságra és kiszolgáltatottságra ítél,
a jobbágyra pedig rászabadítja a senkitől és semmitől sem korlátozott úri
önkényt; s ezen mit sem változtat, ha az uralkodó az alattvaló, az úr pedig a
jobbágy irányában történetesen kegyesen „felvilágosultan" gyakorolja a
maga korlátlan hatalmát.17 Az antagonisztikus ellentétek az uralkodó, a gaz
dag emberek, a fő tanácsosok, főhercegek csoportja valamint a szegényeb
bek és a jobbágyok (nép, szegény község = jobbágyok), a „nép" között fe
szülnek.18
Agisék szövetségesei és nem részei a „népnek"; ők az uralkodó osztály
tagjai, akik lelkiismerertüktől hajtva belülről lázadnak, átérezvén a „nép",
és ország nyomorúságos helyzetét. Ez a belülről jövő lázadás alulról-kívülről jövő lázadással fonódik össze, így nem könnyen igazolható e világ ural
kodó ideológiájának a keretében, mivel ez az adott uralkodó csoport adott
uralkodási módjának törvény es ítője.19
A lázadó magatartás ideológiai megalapozásától és elfogadtatásától
függ mind a hősök, mind Spárta jövőjének alakulása. Ám az ellentmondás
már itt feloldhatatlan; a lázadást, a „nagy igazság" védelmét a természet és
az istenek is igazolni látszanak, a lázadás következményeire azonban nemet
mond a természet, az istenek pedig hallgatnak.
Oly fontos ez az ellentmondás, hogy erre alapozva Demókares
könnyűszerrel etikai defenzívába szorítja Kleombrótest (II. 5.), aki maga
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korlátozza a fegyver használatának jogát „tsupa oltalomra", vagyis a
kizárólagos önvédelemre.
A lázadás tehát jogos, a fegyveres harc azonban csak akkor, ha a láza
dót a fizikai megsemmisítés veszélye fenyegeti. Önvédelemre viszont csak
akkor van lehetőség, ha a lázadók megfelelő nagyságrendű, a polgárháború
ra is kész erőket tudnak szinte folyamatosan mozgósítani, ami pedig kon
zekvenciáit tekintve etikailag nem igazolható.
A „község" panasza a bizonyítéka annak, hogy a társadalom mechaniz
musa ellentmond az isteni szándékkal egybehangzó természeti törvények
nek. A „népben" a megcsúfolt természet lázad, s ez a javításra irányuló
cselekvés legfőbb motorja. De magát a cselekvést, annak módját már nem
lehet etikailag reá alapozni, mint ahogy az egyén cselekvését sem lehet
pusztán a szenvedélyekre építeni, hisz a természet önmagában nem etikai
princípium. Hajtóerő, de nem iránytű. Az iránytű a természet rendjében
megnyilatkozó isten. És a társadalomból éppen ez az isten hiányzik, vagy
elfedik a társadalom hamis istenei. így jutunk vissza a természethez mint a
cselekvés moralitásának kritériumához, holott a természet nem etikai princí
pium. Ellentmondás ez, ami úgy oldható fel, hogy az univerzum koheren
ciájának, a természet rendjének, törvényeinek és a bennük megnyilatkozó
végtelen bölcsességnek hitszerű feltételezése mellett meghatározható a „ter
mészetellenes" fogalma, vagyis: természetellenes a társadalom adott állapo
ta, de természetellenes, vagy azzá válhat az ennek megváltoztatására irányu
ló bármiféle radikális cselekvés is. A cselekvés hiánya viszont egyet jelent
a természetellenes állapot elfogadásával, vagyis bűn.
A tragédia cselekményének egész menetét a radikális cselekvés kénysze
rének és a cselekvés etikai igazolhatatlanságának feloldhatatlan ellentmon
dása, valamint az ebből eredőfilozófiai-etikaidilemma határozza meg.
Ahogy bonyolódik a drámai cselekmény, úgy válik egyre egyértelműb
bé, hogy a lázadók tiszta célokért tiszta eszközökkel küzdenek az egész kö
zösség érdekeiért, míg ellenfeleik egyéni és csoportérdektől, anyagi és ha
talmi önzéstől hajtva cselekedeteiket és ideológiájukat egyaránt hazug machiavellizmusra építik. Az ellenfelek pontosan ismerik Ágisék gyönge pont
ját, s tudják, hogy politikai pozíciójuk színlelt megváltoztatása elég ahhoz,
hogy elhiggyék, amit legőszintébben hinni szeretnének, vagyis azt, hogy le
hetséges a természet és isten által követelt szeretet és józan ész érvényesíté
se a társadalomban anélkül, hogy azt előzetesen a polgárháború anarchiájá
ba taszítanák. Az a királyi hatalom, amelynek Ágisék politikailag kiszolgál
tatják magukat, Demókares értelemezésében impliciten, Agézilausnál már
expressis verbis azonosul a zsarnoki hatalommal, s ezzel szemben már ad
etikai támaszt Ágisék természet-isten fogalma. Mert Leónidas valóban „Tit
kon dühösködik s mosolyog előttünk." Bebizonyosodik, hogy a mások su
gallta de maga szabta feltételek alapján őszintén hajlik a megbékélésre, de a
lykurgoszi törvények lényegesebb oldalára vonatkozó ígéretének teljesülését
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részben a „gazdagink" iránti rokonszenve, részben a lázadók önmegtagadása esetén kialakuló erőviszonyok teszik kétségessé. Leónidas csak önnön
hatalomkoncepciójának megtagadása árán lehetne az, aminek látszani sze
retne. A negyedik felvonás végén az utolsó lehetőség is kihasználatlan
marad, hogy Agisékkal együtt valóban a király alakítsa az események
menetét.
Az ötödik felvonás elején már nem csupán sugallják, hanem irányítják
is döntéseit régi tanácsadói. így érthető, hogy a végkifejlet felé felgyorsult
tempóban haladó utolsó jelenetben a király személyére már nincs is szük
ség. A tagadásban egy fokkal mérsékeltebb Kleombrótes vérét nem ontják,
csupán „rabbá lett élete". Ágis viszont újra és végképp megtalálta a termé
szetnek és istennek a „megveszett Spártán" és Jupiterén túlmutató egységét,
amelynek birtokában maga provokálja a példamutató mártírhalált: „Termé
szet és isten ellen életemet
Veszítsd el; verd által késeddel szivemet.
Átkozott az, kire a természet kiált,
Hogy ok nélkül hozott valakire halált
Veszett mérgetekbe nyalhatjátok vérem,
De el nem törlitek örök dicsőségem. "20
A vállalt mártírhalál gesztus a jövő számára, bár saját illúzióinak bírálata^ is. Példája különböző szinteken ugyan, de tagadásba viszi Agisztratot
és Ágiarist.
Ágis haldoklását Ámfares mint néma kísérő társaságában végignéző ki
rály „kezeit öszvekapcsolva fájdalmasan szólva" zárja le a drámát. A hős
halála által kiváltott félelemteljes tisztelet nem feledtetheti el a mindenki
nek, így nekünk is szóló fenyegetést:
„Reszkessetek egy nagy főnek hatalmától!
Ojjátok magatok el-búsulásától. "2l
E hang azé a királyi hatalomé, amely önmagára koncentrált rövidtávú
egoizmusa miatt a rossz eszközévé silányulva a még halálában is tiszteletet
parancsoló ellenfélben sem képes mást sajnálni, mint azt, hogy értékeit nem
állította önkényének szolgálatába. A francia klasszikus tragédiára modelle
zett22 dráma ezzel be is fejeződhetne, bár a mártírtragédia alapvetően opti
mista kicsengésű (példa: Polyeucte). Az Agiáris keservében a feleség ön
pusztító hűsége új tartalommal telik meg az Ágis emlékéhez kötődő kollek
tív érték tudatosításával; tüntetéssé lesz ég, föld, természet, istenek, sőt is
ten ellen ha kell, amennyiben ezt az értéket másképp ítélnék meg, mint ő.
Az az egyszerű tény, hogy Agiáris visszahivatkozik férje dicsőségére, s a
szerelem (természeti kényszer) ezáltal önmagán túlmutató értéket kap („a'
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szeretet lett első Istenem"), jelzi, hogy Ágis „dicsősége" másokban ható
erővé válhat. És valóban, Agis formálisan a „vitézi büszkeség" miatt tagad
ta meg a feltétlen behódolást, mártírhalálát pedig a dicsőség hiú emberi vá
gya könnyítette meg. Demókares Ágis példájának követésétől akarta el
riasztani a „többieket", s megalapozta Agis dicsőségét; Agiárist minden
más ösztönt legyőző szerelme (a lélek által támogatott uralkodó szenvedély)
tartja a sírkamrában, és prediszponálja arra, hogy valaki más szenvedélyét
felgyújtva új, élő és harcoló Ágist teremtsen.
Agis tragédiája és Agiáris keserve együtt adják meg azt a perpesktívát, amely minden kommentárt feleslegessé téve értelmezi szerzőnknek az
Essai sur Vhomme második, 1803-as átdolgozásához írt Jegyzéséből oly
sokszor idézett, s az angol gondolathoz való viszonyáról tanúskodó monda
tát: „Újságnak látszik még magyar nyelven az olyan rendkívül való maga
meghitt s egyszerre büszke bolond vágyódás, mely a világ istenét oktatná,
hatalmát magára kívánván ruházni." Magától értetődik, hogy a mondat első
és utolsó egységét hangsúlyoznánk erősebben.
Ha most a műben elénk tárt világot mint önmagán belül koherens való
ságértelmezést rávetítjük arra a realitásra, amelynek a talaján létrejött, ak
kor evidenciaként tárul elénk, hogy ennek a határai nem azonosak a hetve
nes évek Magyarországának a határaival. A mű ugyanis innen nézve kohe
renciáját veszíti, egymásnak ellentmondó gondolatok tömegére esik szét;
rosszul sikerült, csupán politikai vagy filozófiai „kiszólásaiért" értékelhető
kísérletté zsugorodik. A mű látószögében benne van Magyarország is, de az
általa tükrözött világ maga a Bécs-központú Habsburg birodalom, amelyben
Európában utolsónak a külső fenyegetés és a birodalmat alkotó területek
egyenlőtlen fejlettsége és fejlődése következtében erős centrifugális tenden
ciák ellensúlyozása érdekében,23 s ráadásul hamisan nemzeti alapon akkor
építik ki a már születésénél fogva is ellentmondásos történelmi funkciójú
abszolutisztikus monarchiát,24 amikor annak már felvilágosult változata (II.
Frigyes, II. Katalin) egyre nyilvánvalóbban katonai-bürokratikus zsarnok
ság, és csak annyira sérti a feudális uralkodó csoportok kiváltságait,
amennyire feltétlenül szükséges hatalmuk megtartása érdekében.
Agis tragédiájának tengelyében nem a monarchiához, hanem az abszo
lutizmushoz való viszony áll. Az abszolutizmus úgy jelenik meg, mint a va
gyoni, jogi és emberi egyenlőség megromlásának terméke és egyben elmélyítője, kiélezője. Agis tragédiájának és Agiáris keservének egymást erősítő
tanulsága szerint a zsarnokság elleni harc olyan etikailag igazolt kötelesség,
amely legalábbis hallgatólagosan a zsarnok uralkodó személyének sérthetet
lenségétől is eltekint. Arról viszont szó sincs, hogy a királyság, a monar
chia intézménye egy pillanmatra is megkérdőjeleződnék. Vajon a vonatkoz
tatási pontot mégis az État-mixte angol konstrukciója szolgáltatja bevallatla
nul?
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Kosáry Domokos írja, hogy a „. . .felvilágosodás hívei egykor a kor
szerű európai műveltség ügyét és egyben a fejlődés magasabb szintjét kép
viselték, és ezzel együtt, ha nem is mindannyian, a nemzetit".25 Ügy vé
lem, Bessenyei kapcsán bátrabban is fogalmazhatunk: 1772-ben írónk kor
szerű európai műveltség és társadalomszemlélet birtokában a Habsburg-ab
szolutizmus társadalomtörténeti szerepére ráérezve, vele szemben képviselte
a haladást és ezzel együtt a nemzetet. Ehhez azonban az irodalmi fikció fel
szabadító erejére volt szükség.
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19 Niederhauser Emil írja: „1761-ben nevezték ki az új . . . Államtanács tagjait, . . . Három
tagja az arisztokrácia soraiból került ki miniszteri címmel. Ennél világosabban nem lehe
tett volna kifejezésre juttatni, melyek azok a társadalmi erők, amelyekre az egész állam
hatalom felépül." (Gonda I.—Niederhauser E.: A Habsburgok. Bp., 1977. 125.
20 Bessenyei György: Színművek. Bp., 1990. 381.
21 Uo. 383.
22 Gálos Rezsőtől Szauder Józsefig sokan felfigyeltek az Ágis tragédiája és a francia
klasszikus dráma esetleges kapcsolatára. Baróti Dezső (Agis tragédiája. A Petőfi Irodal
mi Múzeum Évkönyve. 1962. 15—32.) és Szigethy Gábor {Bessenyei és a Shakespeare-i
dramaturgia. Fii. Közi. 1967. 293—311.) bontakoztatták ki legjobban a témát. A kapcso
lat létezik, de jellegét tekintve mindkét szerző egyszerűsít.
23 Victor 1. Tapié: UEurope de Marie-Thérése. Fayard, Paris, 1973.; Georges Durand:
Etats et Institutions, XVP—XVIP siécles. Colin. Paris, 1969.
24 Boris Porschnev: Les soulévements populaires en France au XVIIs siede. Flammarion,
Paris, 1972 (1969).; Pierre Goubert: Louis XIV et vingt millions de Frangais. Fayard,
Paris, 1966.
25 Kosáry Domokos: i.m. lásd az 1. jegyzetet.

VÁRHELYI ILONA

(Debrecen)

Magyar irodalmi kapcsolatok nyomai
a Finn Irodalmi Társaság archívumában

A Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS) ar
chívumának mintegy 100 000 darabot kitevő levélgyűjteményében az 1991es év elején kutathattam.
Az irodalmi archívum 1971 óta önálló intézménye a Finn Irodalmi
Társaságnak, amelyet 1831-ben alapítottak a nemzeti nyelv és irodalom ér
tékeinek őrzésére, kiadására, tudományos feldolgozására.
A magyar személyek által írt levelek száma meghaladja az ezret. Ebbe
már beleszámítom a kiterjedt magyar kapcsolatokkal rendelkező Arvi Järventaus feldolgozás alatt álló hagyatékának nagyszámú levélanyagát is,
amelyet a helsinki kollégák szívességéből ugyancsak átnézhettem.
A levelek legnagyobb része tudósoktól, kutatóktól származik, elsősor
ban a nyelvészet és a néprajz művelőitől, így Reguly Antal, Hunfalvy Pál,
Budenz József, Szinnyei József, Simonyi Zsigmond, Klemm Antal, Gombocz Zoltán, Zsirai Miklós, Bárczi Géza, Csűry Bálint, Papp István, Beké
Ödön, Imre Samu, Pais Dezső levelei mellett ma élő nyelvészeink leveleit
is nagy számban fellelhetjük. A néprajzi tárgyú levelek között találjuk Berze Nagy János, Sebestyén Gyula, Honti János, Zolnai Gyula, Györffy Ist
ván, Dincser Oszkár, Solymossy Sándor, Sebestyén Irén, Fejérpataky
László, Feleki János, Dömötör Sándor, Ortutay Gyula, Gunda Béla és má
sok neveit. Zenészeink közül Bartók Béla, Gárdonyi Zoltán, Hubay Jenő,
Vargyas Lajos leveleivel találkozhatunk a gyűjteményben. Természetesen a
tudományok és művészetek más ágainak művelőitől is maradtak fenn leve
lek, elég Bugát Pálra, Cholnoky Jenőre, Glatz Oszkárra, Káplár Miklósra
utalni. Franz Liszt neve is felbukkan a levélírók katalógusában, de a kutatót
itt csalódás éri, mert zenei kapcsolat helyett a jogtudomány történetébe utal
ható összeköttetést talál a névrokon leveleiben. Annál meglepőbb, hogy az
archívumban találunk Görgey Arthurtól és testvérétől, Istvántól származó
— tudomásom szerint — ismeretlen leveleket, amelyek igen sok értékes uta
lást tartalmaznak vitatott történelmi személyiségünk utolsó életszakaszára
vonatkozóan.
Kutatásom elsődleges célja azonban az irodalmi kapcsolatok felderítése
volt. Alapvető eligazítást jelentett Viljo Tervonen és Irene Wichmann gon
dos munkája: Suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden bibliográfia vuoteen 1981} Ugyancsak segítséget jelentett Yrjö Varpio és Szopori Nagy
Lajos közös műve: Ismerkedő ismerősök (Suomen ja Unkarin kirjalliset
suhteet vuosina 1920—1986).2 Ezek a munkák azonban a levelezésre nem
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terjednek ki, bár az utóbbi szerzőpáros körültekintő anyaggyűjtése során bi
zonyára levéltári kutatásokat is végzett. Viljo Tervonen több évtizedes
munkássága pedig éppen az irodalmi archívum anyagára koncentrál, mint
az az utóbbi években megjelent Budenz- és Hunfalvy-feldolgozások is mu
tatják,3 de már a Heimotyö című folyóiratban 1943—44-ben megjelent
cikke is Szinnyei és Jalava levelezésével foglalkozik.4
Az előzmények ismeretében nem érheti váratlanul a kutatót, hogy nagy
magyar írók leveleit nem találja meg az archívumban. Kevés olyan 19. és
20. századi klasszikusunk van, aki személyes barátságot ápolt volna finn
kollégáival. Felbukkan ugyan Arany János neve a katalógusban, de az általa
aláírt levelek a Magyar Tudományos Akadémia és a Finn Irodalmi Társaság
hivatalos kapcsolatainak dokumentumai, amelyek külön feldolgozás tárgyait
képezhetnék. Talán csak Kodolányi Jánost nevezhetjük szerencsés kivétel
nek finn nyelvtudása miatt, mások legfeljebb fordítóik közvetítésével tudtak
kapcsolatot tartani. Mivel azonban a kortárs irodalom fordítása általában a
klasszikusoké mögé szorult, ráadásul gyakran közvetítő nyelv segítségével,
így legtöbbször a fordítók sem állhattak személyes kapcsolatban a szerzők
kel. Az említett nyelvészek levelei között azonban bőven találunk irodalmi
művekre, írókra vonatkozó anyagot is. Természetes, hogy leginkább a Ka
levala iránt mutatkozó tudományos (irodalmi, néprajzi, nyelvészeti, zenei)
érdeklődés kap hangot a levelek jelentős részében. A levélanyag egyértel
műen bizonyítja, hogy a magyar—finn irodalmi kapcsolatok is leginkább
nyelvészeken keresztül alakultak és fejlődtek.
Bár a Finn Irodalmi Társaság archívuma szisztematikus gyűjtéssel
igyekszik a finn irodalmi hagyatékokat feltárni, de ezekből néha teljesen
hiányoznak az életdokumentumok, így a levelezés is, hiszen elsődlegesen az
analekták megőrzése a cél. Akárcsak nálunk, ott is sokszor maguk az írók
végzik el hagyatékuk szelektálását, illetve az örökös válogatja ki a túlságo
san is személyesnek vélt anyagot. Nem is lehetett minden hagyatékot azon
nal begyűjteni, s ilyenkor az idő természetes szelekciót végez bennük.
A magyar kapcsolatok lelkes finn ápolói nem minden esetben voltak
jelentős irodalmi személyiségek, így nem is képződött hagyatékuk, illetve
nem került közgyűjteménybe. Lelkipásztorok, tanárok, szerkesztők fontos
láncszemei voltak a kapcsolatoknak, de önálló irodalmi munkásságuk jelen
téktelensége vagy hiánya miatt személyes dokumentumaik nem kerültek az
archívum látókörébe. Ugyanakkor a legjelentősebb kapcsolattartó személyi
ségek hagyatékai — éppen tevékenységük sokoldalúsága miatt — nem az
irodalmi archívumba, hanem az állami levéltárba vagy más gyűjteménybe
kerültek. Elég például említeni E. N. Setälä vagy Kustaa Vilkuna hagyaté
kát.5
Az általam áttekintett magyar anyagban a szépirodalmi vonatkozások
mellett igen jelentős irodalomtörténeti érdeklődésnek is nyomaira bukkan
hatunk. Az ismert fordítók, mint Barna Ferdinánd, Bán Aladár, Képes Gé-
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za, Sebestyén Irén, Vikár Béla a finn irodalomtörténet kutatói, jó ismerői
voltak. De Trócsányi Zoltán és Kerényi Károly neve is feltűnik azok kö
zött, akik történeti érdeklődéssel fordultak finn kollégáikhoz. Az újabb idők
irodalomtörténészei és irodalomelmélettel foglalkozó szakemberei közül
Hankiss János, Bán Imre, Barta János, Gáldi László, Országh László leve
lei is felbukkannak.
Igen nagy számban fordulnak elő a gyűjteményben olyan levelek, ame
lyek tudományos tanácskozásokhoz, kongresszusokhoz fűződnek. A nem
zetközi finnugor kongresszusok levelezésanyaga bizonyára igen sok értékes
adalékot fog nyújtani későbbi kutatók vizsgálataihoz, hiszen kétségtelen,
hogy ezek a nagy események számos személyes kapcsolatot eredményeztek
az irodalmárok között. (Megfontolandó, nem kellene-e a hasonló hazai do
kumentációt máris közgyűjteménybe adni.)
Nem számíthat meglepetésnek, hogy a helsinki egyetem magyar lekto
rai a kezdetektől a legutóbbi időkig felbecsülhetetlen értékű munkát végez
tek az irodalmi kapcsolatok terén. A fordításra ajánlott művekről is legin
kább ők tudták a kiadókat tájékoztatni, s nemegyszer a kezdeményezés is
nevükhöz fűződik, mivel a finn kulturális, irodalmi élet közegében éltek. A
kezdeti időkből Weöres Gyula nevét kell említeni, majd Fazekas Jenő ját
szott jelentős közvetítő szerepet. Publikációikkal, előadásaikkal, fordítá
saikkal és oktató munkájukban érvényesíthető orientációjukkal a későbbi
nyelvész-lektorok is hozzájárultak a kapcsolatok megélénküléséhez. Leve
leik szép számmal fellelhetők az archívumban.
Úgy látszik, a legközvetlenebb kapcsolatban Vikár Béla állt a finn iro
dalom kortárs nagyjaival. Találkozunk leveleivel Juhani Aho, Minna Canth,
sőt Eino Leino hagyatékában is, nem is beszélve a nagy néprajz- és népzene
szakértő Kaarle Krohn hagyatékáról és más Kalevala-kutatók, tudósok leve
lezéséről. A Krohn család több nemzedéke6 is nagy szerepet játszott a finn
kultúra nemzetközi kapcsolattartásában. Hagyatékuk a magyar kapcsolatku
tatásnak fontos bázisa.
A finn hagyatékok közül még Otto Manninen hagyatékában találunk
szép számmal magyar anyagot. Az említett feldolgozás alatt álló Järventaushagyaték pedig a harmincas évek magyar szellemi életének sajátos lenyoma
tát őrizte meg. Ennek értelmezéséhez tudnunk kell, hogy Arvi Järventaus
(1883—1939) főként a népi írók táborában örvendett nagy népszerűségnek.
Barátai közöt találjuk Móricz Zsigmondot és lányát, Móricz Virágot, Kodolányi Jánost, Erdélyi Józsefet, Debrecenben Gulyás Pált és Juhász Gézát,
de találunk hagyatékában Szabó Páltól származó leveleket is. Protestáns lel
kipásztorként jó kapcsolatot tartott fenn a debreceni Református Kollégium
mal, de különös lelki közösséget érzett néhány katolikus költővel is, pl.
Puszta Sándorral. Magyar kapcsolatainak egyik bázisa a Miskolcon élő
Tauszig Mária tanárnő volt, aki finn nyelvtudásával, irodalmi tájékozottsá
gával és vendégszeretetével nagyban hozzájárult Järventaus kellemes ma-
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gyarországi tartózkodásához. Ő az egyetlen finn író, akinek egy kis telke is
volt Magyarországon, barátaitól kapta ajándékba Hejőcsabán. Talán innen
adódik, hogy több műve, így két magyarországi történelmi tárgyú regénye
és egy útirajza jószándékú heroizálássál, romantikus elfogultsággal mutatja
be hazánkat.7 Műveihez levelek útján is gyűjtött anyagot. Munkásságát ná
lunk Kodolányi János, Faragó József, Bán Aladár, Fazekas Jenő, Gulyás
Pál, Móricz Virág és Tauszig Mária fordításaiból ismerhette meg a közön
ség. Természetes, hogy az ő leveleik fontos adalékokat szolgáltatnak a kap
csolat behatóbb kutatásához is.
A magyar—finn irodalmi kapcsolatok szempontjából tehát igen fontos
kutatási bázis a Finn Irodalmi Társaság archívuma. További adalékokra le
het számítani az állami levéltár és az egyetemi könyvtár kézirattárának fel
tárásával.
Jegyzetek
1 Castrenianumin toimitteita 24. Helsinki, 1982.
2/4 magyar irodalom fogadtatása Finnországban — a finn irodalom fogadtatása Magyaror
szágon 1920—1986. OSzK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Bp., 1990. Ugyanez finnül: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1990.
3 Budenz József kapcsolatai — levelezése Arvid Genetzcel — NyK 92. 1—2. 1987—88.; Jó
zsef Biidenzin ja Otto Donnerin kirjeitä vuosilta 1867—1886. Suomalais-Ugrilainen
Seura, Helsinki, 1989.; Pál Hunfalvy ja suomalabet. Kirjeitä vuosilta 1853—1891. Suo
malais-Ugrilainen Seura, Helsinki, 1987.
4 Otteita Szinnyeinja Jalavan kirjeenvaihdosta. Heimotyö 7. 1943—44.
5 Setälä hagyatéka a Valtion Arkistóban, Kustaa Vilkunáé pedig, politikai vonatkozásai
miatt Kekkonen elnök hagyatékával külön gyűjteményt képez.
6 Julius Krohn (írói álnevén Suonio) szentpétervári német családban született 1835-ben. Ké
sőbb egyetemi tanár, a finn népköltészeti kutatás és irodalomtörténetírás fejlesztője. Fiai,
Kaarle Krohn neves folklorista és Ilmari Kröhn zenetudós és zeneszerző. Három lánya
írónő: Helmi Krohn, Aino Kallas és Anne Krohn. (Vö. Kai Laitinen: A finn irodalom
története. Gondolat, Bp., 1981.)
•7 Arvi Heikki Järventaus (1903-ig Ockenström) Ouluban született 1883. december 17-én.
1908-ban pappá szentelték. Előbb Lappföldön, majd Helsinki környékén szolgált. Több
tanulmányutat tett Magyarországra. A Debreceni Egyetem díszdoktorává választotta.
"Első művei lappföldi témákat dolgoznak fel, romantikus és realista stílusvonásokat
egyaránt mutatva. Művészetében megtorpanást jelentettek magyar tárgyú regényei, ame
lyek a rokonság iránti érdeklődésből és a magyarokhoz fűződő barátságából születtek a
30-as években: Maahantulo (Honfoglalás), Savuava maa (Füstölgő ország) és Itkevien
pajujen maa (Szomorúfüzek országa). Munkásságát Kodolányi János ismertette a Sor
sunk 1943-as évfolyamában. Hartolában, 1939. június 5-én halt meg. Vö. Világirodalmi
Lexikon (Gombár Endre szócikke).

VINNAI GYŐZŐ

(Nyíregyháza)

Magyar—jugoszláv kapcsolatok alakulása
1 9 2 0 - 1 9 2 6 között
Trianon és a magyar—jugoszláv kapcsolatok feszültségei
Az első világháborút lezáró Párizs környéki békék alapvetően megvál
toztatták az európai politikai erőviszonyokat. A győztes nagyhatalmak és az
oldalukon harcoló kis államok súlyos feltételeket tartalmazó területi, gazda
sági, katonai követelésekkel léptek fel a vesztesekkel szemben.
Az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlása, a történelmi Magyaror
szág szétesése, a minden etnikai elvet kigúnyoló trianoni szerződés, a
szomszédos országok politikai törekvései, a kisantant megalakulása szinte
lehetetlenné tette a magyar—csehszlovák, a magyar—jugoszláv és a ma
gyar—román kapcsolatok normalizálását. A mindkét oldalon — Magyaror
szág és a kisantant államok között — megnyilvánuló ellenérzés, az eltérő
külpolitikai érdekek, a nagyhatalmak kialakulatlan közép-európai politikája
nem segítette elő a kétoldalú kapcsolatok kiépítését az 1920-as évek elején.
A kapcsolatfelvételt a magyar külpolitika bénultsága, revízióra való törek
vése is akadályozta. Ez a kibontakozó külpolitikai irányzat Trianon egyenes
következménye volt, hiszen „a Trianonban megállapítotthoz fogható területés emberveszteség Magyarországot a XVI. század óta nem érte. A sokk,
amelyet az akkori magyar társadalom átélt, mai ésszel és érzelmekkel szinte
elképzelhetetlen. Nem volt olyan társadalmi osztály, réteg, vagy csoport,
amely a trianoni határokba belenyugodott volna, s nem volt olyan legális
politikai párt, amely ne követelte volna a revíziót".1
Mindezek természetesen hatottak a magyar—jugoszláv viszonyra,
amelynek normalizálása közvetlenül a békeszerződés aláírása után nem tör
tént meg. A két ország közötti feszültség egyik forrása a Szerb—Hor
vát—Szlovén királysághoz (továbbiakban Jugoszláviához) került magyarság
kedvezőtlen helyzete volt.
A mintegy félmilliós magyar kisebbség életét több hátrányos intézke
dés befolyásolta. Ezek közül kiemelném az állampolgárság, az optálás és az
iskoláztatás kérdését.
1920 decemberében Jugoszláviában állampolgársági törvényt fogadott
el a parlament, melynek értelmében, mindazok automatikusan megkapták az
állampolgárságot, akik 1910. január l-jétől ugyanazon a helyen laktak. A
később odaköltözőknek 1921. július 15-ig külön kellett rendezni állampol
gárságukat. A magyar anyanyelvű lakosok közül azok, akik valamilyen ok
nál fogva nem kapták meg a jugoszláv állampolgárságot, a kitoloncolás, az
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állásvesztés, nyugdíj- és egyéb jogok megvonásától retteghettek. Erőtelje
sen korlátozták a magyar nyelvű oktatást is, ugyanis a Vajdaságra is kiter
jesztették az 1914-es szerbiai iskolatörvényt. Ez alapján ugyan még fennma
radhattak volna a nemzetiségi iskolák, de 1920-tól egymást érték a törvényt
kiegészítő és pótló miniszteri rendeletek, amelyek azt eredményezték, hogy
a magyar nyelvű oktatást szinte teljesen megszüntették.2
Hasonló kísérlet történt a vajdasági magyarok önálló politikai pártalakítási akciójának megakadályozására. A szerb radikális párt azt igyekezett
elérni, hogy a parlamenti választásokon a vajdasági magyarok őket támo
gassák, s ennek fejében a párton belül felállítanak egy Magyar Kört vagy
Magyar Pártot.3 Elképzelésüket nem sikerült megvalósítaniuk, de kezdemé
nyezésük nagyfokú nyugtalanságot váltott ki Budapesten, hiszen a magyar
kormány politikája ezekben az években arra irányult, hogy a délvidéki ma
gyarok önálló politikai erővé váljanak Jugoszláviában.
A magyar—jugoszláv kapcsolatok kiéleződésének újabb bizonyítéka
volt, hogy 1922 elején Nincic jugoszláv külügyminiszter a Népszövetséghez
küldött jegyzékében a békeszerződés megsértésével vádolta meg Magyaror
szágot. Különösen azt kifogásolta, hogy a magyarok a megengedettnél job
ban fegyverkeznek, s ez elsősorban Jugoszlávia ellen irányul. Válaszlépé
sükben erőteljesen korlátozták a magyar nemzeti kisebbség politikai és kul
turális mozgásterét, sőt akcióikkal magyarellenes hangulatot keltettek, és lé
tükben fenyegették őket. Ilyen barátságtalan lépésnek tekinthető az, amikor
25 optánst áttoloncoltak a határon, az ottmaradottak pedig nehéz körülmé
nyek, állandó zaklatások között éltek. 1922 júniusában letartóztattak és per
be fogtak egy magyar nemzetiségű embert, akit Sándor király ellen
tervezett merénylettel vádoltak meg. A per kapcsán nagyszabású
magyarellenes tüntetés volt Újvidéken, amely után újabb letartóztatások
történtek. Ezeket állítólagos államellenes cselekedetekkel indokolták.4 A
magyar kormány tiltakozó jegyzéket juttatott el a Népszövetséghez, de
erőfeszítését nem koronázta siker. Természetesen a forrásokból
egyértelműen megállapítható, hogy a magyar külpolitikai törekvések sem a
kapcsolatok megjavítására irányultak, hanem éppen ellenkezőleg, az új
délszláv állam belső és külső ellenfeleihez keresték az utat.
1922 őszén a jugoszlávok elsősorban attól tartottak, hogy a magyarok
az olaszokkal fognak össze ellenük. Az olasz—jugoszláv ellentétek alapjá
ban véve területi ellentétekben jelentkeztek. Nevezetesen abban, hogy
Olaszország Fiúméban és Triesztben teljes kereskedelmi szabadságot szere
tett volna, ezért azt hangsúlyozta, „hogy a kisantant és különösen Jugoszlá
via törekvései nemcsak Magyarország, de Olaszország ellen is irányulnak.
Ennélfogva olasz érdek Magyarországot támogatni. . . az olasz Balkán-poli
tikának pedig elsősorban a bolgárokra, macedónokra és albánokra, másod
sorban a románokra, magyarokra és részben a törökökre kell támaszkodni .3
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Szinte lehetetlenné tette a magyar—jugoszláv kapcsolatok rendezését az
1923 elején kirobbant Ruhr-válság, amely Közép-Európában is Ruhr-hangulatot váltott ki. Amíg a szomszédos országok sajtója Magyarország hatalmi
készülődéséről írt, addig magyar oldalon ellenkező értelmű nyilatkozatok
láttak napvilágot. Aradnál és Lökösházánál határincidensek is történtek,6
ami miatt Nincic a belgrádi magyar követnél tiltakozott. Ezután helyszíni
szemlét tartottak — a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság missziója
végezte —, amely megállapította, hogy a határon a helyzet normális, és nin
csenek csapatösszevonások. A kisantant államok és Magyarország feszültsé
gei azonban egyelőre nem enyhültek. A háborús veszély csak Anglia és
Olaszország energikus közbelépésére szűnt meg. Az angol és olasz maga
tartásból Bethlen István magyar miniszterelnök azt a konklúziót vonta le,
hogy a Jugoszláviához fűződő viszony normalizálása, esetleges javítása csak
a fent említett nagyhatalmak támogatásával valósítható meg. Ezért elhatá
rozta, hogy a szomszédos országokat, köztük elsősorban Jugoszláviát
kerülő úton közelíti meg. Az elképzelés helyességét tükrözte, hogy a brit és
olasz befolyás hatására Jugoszlávia hajlandóságot mutatott a függő ügyek
megtárgyalására, szakbizottságok felállítására.
A tárgyalások megindulása előtt a két ország közötti kapcsolatok válto
zását jelezte az is, hogy 1923 nyarán hazahívták a belgrádi magyar követet,
Kolossá Ferencet, és fél évvel később, 1924 februárjában ugyanez történt
jugoszláv kollégájával, Milojavic-tyal is. Az új követek, a magyar Hory
András7 és a jugoszláv Popovic a kapcsolatok javítását szorgalmazó megbí
zatással foglalták el állomáshelyeiket. Ennek egyik fontos előzménye volt a
magyar miniszterelnök és a jugoszláv külügyminiszter 1923. szeptember 9-i
genfi megbeszélése, ahol megegyeztek abban, hogy Magyarország minél
hamarabb rendezi a Jugoszláviával fenálló financiális számláit, vasúti kocsi
kat és anyagokat ad át déli szomszédjának.
A genfi tárgyalásokról Bethlen miniszterelnök a következőket mondta:
„A Genfben folytatott tárgyalásaink két célt szolgáltak. Az egyik, hogy Ma
gyarország és szomszédai között normális politikai viszony teremtessék,
amely garanciát nyújt arra, hogy a jövőben ne forduljanak elő olyan zavaró
incidensek, amelyek a politikai életet nálunk és szomszédainknál állandóan
izgalomban tartják. . . tárgyalásaink második csoportjának anyagát a köl
csön ügye képezte."8 A gazdasági stabilizációval kapcsolatban Bethlen rá
mutatott, hogy az nemcsak a népszövetségi kölcsöntől függ, hanem attól is,
hogy sikerül-e Magyarországnak egy szorosabb gazdasági és kereskedelmi
együttműködést kiépítenie szomszédaival. A miniszterelnök elgondolása te
hát az volt, hogy az ország pénzügyi-gazdasági talpraállítását segítő nagy
hatalmak mellett Magyarországnak szomszédaival is meg kell találni a „mo
dus vivendi"-t.

469
A közeledés évei
A magyar—jugoszláv közeledést magyar részről több tényező is előse
gítette. Egyrészt a kisantant államok közül Jugoszláviával volt legkisebb a
területi ellentét, másrészt a magyar kormány gazdasági előnyöket, legin
kább tengeri kikötőhöz jutást remélt, harmadrészt a délszlávokkal való ba
rátkozás gondolatát a magyar politikai pártokkal és közvéleménnyel legin
kább el lehetett fogadtatni, különösen akkor, ha ezáltal a délvidéki magyar
ság sorsában is fordulat történt volna. Mindenesetre azt sürgősen tisztázni
kellett: hogyan fogadja Olaszország a magyar—jugoszláv közeledést, s
egyáltalán mi található a kedvező jugoszláv magatartás hátterében.
A felszínen úgy látszott, hogy az olaszok és a jugoszlávok az 1924-es
római szerződésben rendezték a legfontosabb függő ügyeket, s ennek követ
keztében úgy tűnt, hogy Rómában nem ellenzik a magyar—jugoszláv vi
szony javítását. A mélyben húzódó ellentéteket azonban nem oldották fel, s
ezek a későbbiekben konfliktusok sorozatához vezettek Olaszország és Ju
goszlávia között.
A jugoszláv politikusok pedig azért tettek lépéseket egy normalizált vi
szony kiépítésére, mert az angol kormány — amely elhatározta, hogy kéz
beveszi Közép-Európa pénzügyi és gazdasági rekonstrukcióját — ekkor lé
nyegében minden erejével arra törekedett, hogy a közép-európai államok
gazdaságilag és politikailag közeledjenek egymáshoz, kölcsönösen elismer
ve az érdekeket. A brit befolyás kedvező hatása azonban 1925 tavaszán
egyik napról a másikra hirtelen megszűnt,9 s ez visszarendezte Magyaror
szág és szomszédai kapcsolatait, amelyek csak az utóbbi néhány hónapban
normalizálódtak. A kisantant államok visszatértek Párizshoz, ahonnan iga
zán el sem távolodtak, míg Magyarország előtt két út állt. Vagy közeledik
Franciaországhoz és a kisantanthoz, lemondva a revízióról — ezt nem tudta
megtenni —, vagy arra törekszik, hogy az egyik kisantant állammal közvet
lenül megegyezzék, lazítva ezzel az országot körülzáró gyűrűt. Magyaror
szág a második változatra törekedett, s a közvetlen megegyezést Jugoszlá
viával képzelte el. Ez elsődlegesen a magyar miniszterelnök koncepciója
volt, amelyet vezető magyar külpolitikusok, Kánya Kálmán, Khuen-Héderváry Sándor és mások óvatosan, sőt bizalmatlanul fogadtak. Véleményük
szerint kísérletet kell tenni ugyan a Belgráddal való megegyezésre, mert
csak így lehet Magyarország elszigetelt helyzetén javítani és a kisantantot
felrobbantani. Másfelől viszont — ugyanezen célból — a délszláv államot
feszítő belső ellentétekre építettek, és emellett a Jugoszlávia-ellenes erőket
támogatták.10 Tehát nem hittek a magyar—jugoszláv baráti kapcsolatok tar
tósságában.
1924 őszén, alapvetően Nincic rugalmassága és kezdeményezőkészsége
folytán, mégis elérhető közelségbe kerültek a konkrét tárgyalások. A politi
kai jellegű tárgyalások megindulása előtt azonban a kapcsolatok fejlődése
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szempontjából két fontos esemény is történt Jugoszláviában. Az egyik a
Belgrádban emigrációban élő Achmed Zogu tette volt, aki „albán felkelő
csapatok élén visszatért Albániába, és átvette a hatalmat".11 Ebben jugo
szláv katonai egységek segítették. „Jugoszláviának az albán államcsínyben
való szerepe a napnál világosabb volt és nagyon valószínűnek látszott, hogy
az Rómában nagy visszatetszést fog szülni, mert Jugoszláviának az Adriai
tenger, a 'Maré nostro' túlsó partján, az Olaszországgal szemben fekvő és
olasz érdekterületeknek elismert Albániában szerzett politikai befolyása két
ségtelenül Itália érdekeibe ütközött".12 Nyilvánvaló, hogy ez „beárnyékol
ta" az olasz—jugoszláv viszonyt. Róma óvatos ellenakcióba kezdett, amely
két év múlva a két ország közötti kapcsolatok megromlásához vezetett, s ez
meggátolta a magyar—jugoszláv közeledést is.
A másik esemény Stjepán Radic letartóztatása, és a magyar kormányt
kompromittáló iratainak publikálása volt. A nagy sajtóvisszhangot kivál
tó titkos tárgyalások a magyar kormány és a horvát parasztpárti vezér
között lefékezték a kapcsolatok javulását. Ennek ellenére Nincic a belgrádi
magyar követ előtt azt hangoztatta, hogy a szerb radikális párti politiku
sok kifejezett törekvése a két ország közötti jószomszédi viszony megterem
tése. Az ajánlatra a magyar követ nem mert pozitívan reagálni — ismerve a
Dísz tér vezetőinek magatartását —, s erre érthető módon a jugoszláv kül
ügyminiszter is visszalépett. A közeledés megtorpanását jelzi, hogy tár
gyalásokat 1924 végétől 1926 tavaszáig csak nem hivatalos formában foly
tattak.
Az 1926 elején megélénkülő magyar—jugoszláv megbeszélések legfon
tosabb helyszíne Genf volt, ahol Nincic Bethlen Istvánnal és Walkó külügy
miniszterrel tárgyalt. Itt elsősorban politikai kérdéseket érintettek és egy, a
két állam között megkötendő politikai szerződés lehetősége is felmerült. A
találkozóról készült irat tanúsága szerint Bethlen óvatos formában „vala
mely döntőbírósági egyezmény" megkötéséről beszélt. Nincic azonban en
nél jóval többet akart, ezért közbevetette, hogy a magyar miniszterelnök
nyilván valamilyen Locarnó-szerű egyezményre gondolt. A válasz nem volt
elutasító, de Bethlen finoman utalt arra, hogy ez Magyarországot mennyire
nehéz helyzetbe hozná. Mindezek alapján megszületett a jugoszláv külügy
miniszter tartalmában csupán egyetlen vonatkozásban konkrét javaslata, ti.
hogy valamelyes megállapodás Magyarország szomszédai közül egyelőre
csak az ő országával jönne létre.13
A megbeszélések jelentőségét növelte, hogy a magyar kormányfő az
ugyancsak Genfben tartózkodó Grandi olasz külügyi államtitkárnál előzete
sen tájékozódott a magyar—jugoszláv közeledés olasz fogadtatásáról. Gran
di válasza eléggé bizonytalanul hangzott ugyan, de nem volt elutasító. A bi
zonytalan hangnem valószínűleg az egyre inkább feszültebbé váló olasz—ju
goszláv viszonynak köszönhető.
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Mindenesetre a genfi Bethlen—Nincic találkozó után a magyar—jugo
szláv tárgyalások menete felgyorsult, a két ország diplomatái és szakembe
rei gazdasági, kereskedelmi, jogi és más területeken egyeztették az érdeke
ket, majd a részletek kidolgozásával foglalkoztak. A gazdasági egyezmény
tervezet ismeretes, de a két fél politikai nézeteire vonatkozóan csak sejté
seink vannak. Annyi azonban a forrásokból kideríthető, hogy lényeges né
zetkülönbség alakult ki közöttük a megkötendő szerződés milyenségét ille
tően. A magyarok legfeljebb egy döntőbírósági egyezményre, a jugoszlávok
sokkal többre, egy megbékélési és kölcsönös megnemtámadási megállapo
dásra törekedtek.
A délszláv kezdeményezés egy ilyen jelentős politikai egyezmény meg
kötésére szoros összefüggésben volt Jugoszlávia nehéz balkáni helyzetével,
a már említett gyorsan romló olasz—jugoszláv kapcsolatokkal. A kedvező
magyar reakciót a történeti szakirodalom — kivéve Pritz Pál tanulmányát —
Horthy Miklós mohácsi beszédéhez köti, amelyben a kormányzó szorgal
mazta a magyar—jugoszláv közeledést, a régi barátság és megértés visszaté
rését hangoztatva.
A diplomáciailag teljesen előkészítetlen beszéd nagy nemzetközi sajtó
visszhangot váltott ki, tiltakoztak a csehszlovákok és a románok, de a dél
szláv sajtó is ellentmondásosan fogadta.
A teljesen embrionális állapotban lévő magyar—jugoszláv közeledés
eszméjét így nyilvánosságra hozó magyar diplomatáknak az lehetett a cél
juk, hogy látszólag megtegyék az első lépést a jószomszédi viszony kialakí
tására, de az igazi tervük nem volt más, mint az olasz, csehszlovák és ro
mán magatartás kifürkészése és leleplezése. Az 1927-es év külpolitikai tör
ténései, az olasz—magyar örökbarátsági szerződés megkötése messzeme
nően igazolták várakozásaikat. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a Dísz tér
Ballplatz-szellemű korifeusai nem jól szolgálták az ország érdekeit azzal,
hogy „a részletes tárgyalások — ti. a magyar—jugoszláv — elől eleve ipar
kodtak kitérni, illetve a szeptemberben meginduló tárgyalásokat rossz pozí
cióba juttatták azzal, hogy a kormányzó mohácsi beszédének — megfelelő
előkészítés híján — az ismert tartalmat szuggerálták".14
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A Domonkos rend tudományközvetítő szerepe
Magyarországon a 13 — 14. században

Az 1216-ban pápai megerősítést nyert Domonkos Rend célkitűzései: a
feudális struktúra keretein kívülrekedt rétegek pasztorációja és az eretneksé
gek elleni elméleti felkészülés szoros kapcsolatba hozta a rendet a középkor
virágkorának két legjelentősebb társadalmi alkotásával, a várossal és az
egyetemmel. Itt, a privilégiumai által nagyfokú függetlenségre szert tett vá
rosban tudott kialakulni a középkor legdemokratikusabb intézménye, az
egyetem, amely a születés és a kardforgatás által kiváltságokat biztosító ne
mesi és lovagi elittel szemben az új, tanulással, az akarat és értelem munká
jával érvényesülő elit táptalaja, nevelője lett. Az egyetemek mellett azonnal
megalakultak a dominikánus konventek, sőt gyakran az egyetem integrált
részeivé váltak, mint Párizsban és később Bécsben. Az Ordo Praedicatorum
tagjai nemcsak a hallgatók sorába tartoztak, hanem a Rend legjobb kopo
nyái az egyetemeken futják be tudományos karrierjüket. De fordítva is: az
egyetemek tanárai közül is sokan kérték felvételüket az új rendbe. Ezt tette
1219-ben (talán már 1218-ban) a magyar domonkos provincia megszervező
je és első vezetője, Magyarországi Pál (Paulus Hungarus), a bolognai egye
tem tanára is.
Nem vállalkozhatunk a továbbiakban sem a dominikánus rend, sem a
magyar provincia középkori történetének áttekintésére.1 A fejlődés dinamiz
musáról csak annyit, hogy 1221-ben maga Domonkos és a rend második
egyetemes káptalanja küldte Magyarországra Pál testvért. Négy másik frá
ter, köztük egy Sadok nevű (lengyel?) szerzetes jött vele. Győrt, Veszpré
met és Székesfehérvárt keresték fel. Első házukat valószínűleg Fehérváron
alapították még 1221-ben. A tatárjárás előtt a magyar koronához tartozó or
szágrészekben 13 kolostor létezéséről tudunk. A tatárok pusztítása után IV.
Béla nagyon kedvezett a rendnek, hiszen lánya Margit is dominikána apáca
lett. 1242 után szinte minden capitulum generale ad engedélyt egy-két ma
gyar ház alapítására. 1277-ben a bordeaux-i egyetemes káptalan már har
minc férfi és két női kolostorról tud Magyarországon. E konventek lakói
nak a magyar szellemi életben, a 15—16. századi magyar nyelvű kódexiro
dalom kialakulásában nagyon jelentős szerepe volt, amint ezt Horváth Já
nos, Mályusz Elemér és Mezey László meggyőzően bemutatta.2 Rendi szer
vezetük, a rendtagoknak a régi monasztikus szerzetesekkel szemben való
szinte kötelező szabad mozgási lehetősége biztosította, hogy Európa nyuga
tibb részeivel állandó tudományos, kulturális kapcsolatban maradjanak.
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Ezzel csupán jelezni kívántuk azt a szellemi miliőt, amellyel egy olyan
magyarországi használatra készült kódexcsoport állt összefüggésben, amely
nek egyes darabjai részben az utóbbi években váltak ismertté. Valamennyi
sermó-gyűjtemény a magyarországi domonkos provincia 13—14. századi, a
renden belüli kolostori, vagy a rendi stúdiumot látogató hallgatók lelki ne
velését szolgálta, és a szakma legkiválóbb európai művelőinek gondolatvilá
gát közvetítette Magyarországra. E négy kódexen kívül hazai használatra
összeállított prédikációsgyűjteményt ebből az időből nem is tudott verifikál
ni a kutatás. Egy ötödik, amelyet csak Szentiványi katalógusából ismerünk,
ma Gyulafehérváron van, mikrofilmet eddig nem sikerült szereznünk róla.3
Szentiványi a 13—14. századra datálta, és a possessor-bejegyzés szerint a
15. században már a kassai domonkosok birtokában volt. A dominikánus
eredet tehát erről is feltételezhető. Azt azonban nem tudjuk, hogy magyar
használatra készült-e (prédikációk az Árpád-házi szentekről?). Ez bizonyo
san nem áll fenn egy másik, 1398-ra datált kódex esetében, amelyet ugyan
egy Johannes Béla de Banonia, feltehetőleg magyar származású ágostonos
szerzetes állított össze, de semmi belső érv sem szól amellett, hogy a kéz
iratot valaha is Magyarországon használták volna. (A kódexet V. Kovács
Sándor fedezte fel 1960-ban Brünnben.)4
A kis kódexcsoportnak legkorábbi darabját az ún. Pécsi egyetemi be
szédek képezik, melynek másolási ideje ugyan 1400 körűire tehető, a két
ségkívül dominikánus eredetű beszédek azonban még a 13. század második
felében, de még akkor keletkezhettek, amikor Aquinói Tamást még a ren
den belül sem ismerték-idézték (meghalt 1274-ben), és amikor az 1286-ban
elhunyt Guilelmus Moerbeke új Arisztotelész-fordítása még nem terjedt el.5
A gyűjtemény, amint Timkovics Pál kimutatta, egy domonkos vezetés alatt
működő magyarországi stúdium generale számára készült. Szerzője ismeret
len, három beszéd párhuzamos szövegét néhány éve sikerült egy másik
sermó-gyűjteményben azonosítanom, amelyről még ugyancsak szó lesz.
Egy másik, a 13. század harmadik negyedében keletkezett sermonárium, a Leuveni Kódex is ismeretes volt 1922 óta.6 Ez a kézirat őrizte meg
legrégibb lírai nyelvemlékünket, az Ómagyar Mária-siralmat. A terjedel
mes kódexről ismeretes volt ugyan, hogy az főleg latin prédikációkat tartal
maz, a feltételezések szerint azonban a kézirat Olaszországban (így Gragger
és mások) vagy Franciaországban (így Mezey) keletkezett, és egy itt (Bo
lognában illetve Párizsban) tanuló magyar diák jegyezte bele a magyar ver
set. A kódex azután külföldön is maradt, így tartalma nem'épülhetett bele a
középkori magyar kultúrába.
A teljes kézirat tartalmi elemzése azonban bebizonyította, hogy a
kódex, ha külföldön keletkezett is, 1300 körül már Magyarországon volt
használatban. A sermó-ciklusok a dominikánus rendnek a 13. század máso
dik harmadában tevékenykedő legtekintélyesebb tagjaitól (Hugo a Sancto
Caro (de Saint Cher), Aldobrandinus de Cavalcantibus, Aquinói Szent
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Tamás, Constantinus de Orvieto) származnak, vagy helyesebben, nekik tu
lajdonították ezeket a beszéd-ciklusokat. Tamás esetében bizonyos, hogy
pseudo-szövegekről van szó. A beszédek szerzőségének hiteles vagy nem
hiteles volta számunkra most nem is lényeges, fontosabb az, hogy ezek a
sermók az arisztotelészi filozófia segítségével az egyetemi disputációkban,
az intellektus aventiure-jeiben kimunkált skolasztikus módszert alkalmazták
a prédikációs irodalmon belül, azaz az egykorú tudományos megismerés és
bizonyítás modern európai módszerét.
Ennek hazai átvételére is találhatunk nyomot a Leuveni Kódexben. A
magyar versen, a magyar glosszákon és egy magyar használatot szem előtt
tartó tartalommutatón kívül ugyanis ezek a magyar kezek olyan latin prédi
kációkat is jegyeztek be az üresen maradt lapokra, amelyek a magyar domi
nikánus provincia szellemi szükségleteit tartották szem előtt (kolostoralapí
tás évfordulójáról és védőszentjéről, a rendalapítóról szóló beszédek). Eze
ket részben már másutt bemutattam, itt a Szent Domonkosról szóló sermóval szeretnék bővebben foglalkozni, mivel ennek egy újabban felfedezett
sermonáriumhoz vannak kapcsolatai.
Ez a prédikáció a domonkos rendtörténeti kutatóközpont számára isme
retlen volt.7 Témáját a Királyok első könyvéből veszi (I. Reg. 3,19): Crevit
Samuel et dominus erat cum Mo. . . Sámuel alatt — fejti ki a beszéd — Do
monkost kell értenünk, egyikük sub lege, másikuk sub gratia volt az Úr
prófétája. Ebből a tipológiai egyezésből kiindulva Szent Domonkos öt tevé
kenységére, majd öt erényére alkalmazza a sermo a bibliai idézetben sze
replő növekedést. Ezután a kétszer ötös beosztást a szerző egymásra vonat
koztatja. Domonkos első tevékenysége pl. a világi hívőkkel kapcsolatos,
ebben a tevékenységben az erény-sor első tagját, a tisztaságot gyakorolta el
sősorban, amit a szerző a napi zsolozsma első nocturnusának antifonájával
is megtámogat: Florem pudititiae servans illibatum. A tisztaság erényének
ápolásában mármost József pátriárka volt Domonkos előképe — folytatódik
a beszéd, így őt Novus Josephnek is nevezhetjük.
A részletesen kidolgozott beszéd felépítését most ne is kövessük to
vább, hiszen a szöveget az Eötvös Collegium egy kis műhelye Madas Edit
vezetésével már kiadásra előkészítette. A magyar kéz által lejegyzett sermo
ötös felosztásokban való építkezését az Aldobrandinus neve alatt hagyomá
nyozott beszédek alkalmazzák sűrűn. Talán őt tekinthette mintának a ma
gyar szerző-kompilátor. A Crevit Samuel idézettel azonban egyetlen 13.
századi Domonkosról szóló beszéd sem kezdődik. De szokatlan a Novus Jo
seph hasonlat is. Erre azonban még egy példát szolgáltat a Leuveni Kódex
egy olyan beszédben, amelyet minden bizonnyal a magyar dominikánus
provincia tagja írt.
A kódex egyik terjedelmes de tempore prédikáció-ciklusát ugyanis
mindeddig nem tudtam szerzőhöz kötni. Egy utalásból kiindulva megtalál
tam azonban a velencei Biblioteca Nazionale Marciana egyik kódexében.8 A
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két kódexben lévő beszéd-ciklus összehasonlítása érdekes eredménnyel járt.
Nemcsak megegyeznek egymással az egyes beszédek, hanem mindkettőben
szokatlan helyen, Karácsony ünnepe után találunk egy szent Domonkosról
szóló prédikációt, amelynek közvetlen alkalma Domonkos testének 1267ben végbement második translatiója volt, amikor is relikviáit Bolognában a
Nicola Pisano által készített pompás szarkofágba helyezték el. A translatió
azonban nem karácsonykor, hanem pünkösdkor, a június 5-re egybehívott
egyetemes káptalan alkalmából történt, a káptalanon részt vevő Bertalan
vicenzai püspök 1267. június 9-re datált levele részletesen tudósít az ünnepi
eseményről.9
Ez a pontos dátumhoz köthető sermo mármost a Novus Joseph-hasonlatra épül, amely — Jézusra alkalmazva — a karácsonyi liturgiában is szere
pel. Domonkosra való vonatkoztatásával a Leuveni Kódex előbb ismertetett
beszédében már találkoztunk, amely beszédet magyar kéz jegyzett le. De
ennek a másik prédikációnak is egyértelmű kapcsolata van Magyarország
hoz. A József—Domonkos összehasonlítás utolsó pontja itt ugyanis a relik
viák tisztelete, amelyet további subdisztinkciókra oszt a szerző. A hasonló
ság fennáll a relikviák méltó helyre való átvitelében (digni loci depositione)
és áhítatos tiszteletében (in devotapopuli veneratione). „Amint ugyanis" —
szól a beszéd — „Izrael fiai József csontjait kiemelték és az ígéret Földjére
vitték, ugyanúgy a mi Józsefünk, azaz a Boldog Domonkos csontjait fiai és
testvérei kiemelték és egy új sírboltba helyezték, amelyben még senki sem
feküdt." A szent tiszteletében a csodák is szerepet játszanak, és ebben a
részben áll a számunkra döntő félmondat: quia non solum in Hispánia et
Lombardia, uerum etiam in nostra Hungária catervatim ruunt homines cernere cupientes que per eumfiunt mirabilia.
A sermót tehát egy magyar dominikánus, vagy pontosabban a magyar
dominikánus provincia egyik tagja, valószínűleg maga a tartományfőnök
szerkesztette és mondta el, aki a rend egyetemes káptalanán részt vett és át
élte a translatió szertartását.
A József-tipológia alkalmazásán kívül azonban más tartalmi kapcsolat
is van a két Domonkosról szóló beszéd között. Említettem, hogy a magyar
kéz által bejegyzett beszéd a Királyok könyvéből merített Crevit kulcsszóra
épül. Ugyanez, de a szentírási hely megnevezése nélkül, szerepel abban a
Domonkos-beszédben is, amely Magyarországról mint nostra Hungária
emlékezik meg. Domonkos, a Novus Joseph ugyanis creuit in mundo és
creuit in celo. Az evilági növekedés itt felsorolt hármas distinctiója
mármost szóról szóra megegyezik az előbbi prédikáció ötös felosztásának
három tételével, de a transzcendentális növekedés ismertetőjelei között is
van két megegyezés. A két sermo hasonló felépítéséből, a distinctiók
hasonló illetve azonos megfogalmazásából arra következtethetünk, hogy az
egyik a másik ismeretét feltételezi, és hogy mindkettő a magyar domonkos
provinciában keletkezett, mégpedig a 13. század közepén tevékenykedő első
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nagy dominikánus generáció prédikációs irodalmának szerkesztési elvei
szerint.
Az 1267-es translatióra írt beszéd a Leuveni Kódexben is és a velencei
kéziratban is egy defóm/?ore-ciklusbannyert elhelyezést, mégpedig ugyan
azon a szokatlan helyen (karácsonykor). Abban a kérdésben, hogy az egész
ciklus szerzője is ugyanaz a magyarországi domonkos volt-e, akitől a translatiós beszéd származik, nem merek állást foglalni. A sermo-sor többi tagja
mindkét kódexben sokkal kidolgozatlanabb, mint a Domonkosról szóló. Ez
tehát azt a feltételezést támogatná, hogy utóbbit csak behelyezték a már
meglévő ciklus megfelelő helyére. (Ismét kérdezzük, miért éppen kará
csonyra?) A gondosabb kidolgozásnak, a nagyobb terjedelemnek azonban a
beszéd aktuális volta, az új translatióval való kapcsolata is elegendő magya
rázat lehet. A ciklus a Leuveni Kódex egyik „törzskezétől" (azaz nem vala
melyik betoldó-kéztől) származik. A törzskezek tevékenységét márpedig ed
dig mindenki a 13. század harmadik negyedére datálta, azaz kb. a transla
tióval egyidőben dolgoztak. A sermó-ciklus és a translatiós beszéd kapcso
lata mindenesetre nem egyedi eset, hiszen két kódexben is így szerepel. A
velencei kézirat a későbbi, de mintája aligha lehetett a Leuveni Kódex, mert
a két kéziratban a ciklus másképp végződik.
A Leuveni Kódex egy másik sermóját 1985-ben a Codices Manuscripti
című folyóiratban kiadtam.10 Ez a beszéd is elhangzott Magyarországon,
hiszen magyar nyelvű glosszákkal látták el. A szöveget egy másik kódexben
is sikerült verifikálnom, amelyet ma az Osztrák Nemzeti Könyvtárban őriz
nek (Cod. lat. 1369). Ez a kézirat is magyar használatra készült: Árpád
házi szentjeinkről írt prédikációkat tartalmaz. Azonkívül ez a kódex is do
minikánus eredetű, sőt J. B. Schneyer Aldobrandinust tartja a sermó-ciklus
szerzőjének.11 A magyar szentekről szóló beszédeket azonban magyar do
monkosnak kellett írnia Aldobrandin modorában. Megírásához ugyanis nem
voltak elegendők a breviáriumi lekciókban szereplő legenda-részletek, ame
lyekhez mindenki, az olasz szerző is hozzáférhetett volna. A Szent László
ról szóló beszéd a geszta ismeretét is feltételezi, sőt olyan motívum is sze
repel benne, amely feltehetőleg a temetkező helyen (Nagyváradon) élő ha
gyományra vezethető vissza.12 A belső érvek alapján ítélve ez a kódex is
egy magyarországi stúdium generale számára készülhetett a 14. század
elején.
Egy további sermonárium, amely feltehetőleg ugyancsak a magyar do
monkos provincia használatára készült 1300 körül, ma a heiligenkreuzi
apátság tulajdona.13 Megtaláljuk benne a domonkos szenteket, de a magyar
szenteket is: Istvánt egy, Imrét két, Lászlót négy prédikáció is méltatja. Ez
utóbbiak közül kettő — ez volt a különös meglepetés — megegyezik a be
számolóm kezdetén bemutatott Pécsi egyetemi beszédek két László-prédiká
ciójával. Ezen kívül még egy Szent Lucáról szóló sermo is azonos a két
gyűjteményben.14 Ezzel első ízben sikerült a legkorábbi, 1250 körül kelet-
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kezett magyarországi dominikánus sermonáriumhoz párhuzamos szöveget
találnunk, és ezek közül kettő Szent Lászlóról szól.
Mind a négy 13—14. századi magyarországi használatra készült sermonárium tehát a magyar dominikánus provincia lelkipásztori
tevékenységével áll kapcsolatban és a műfaj legjobb olasz, francia
képviselőit közvetítette Magyarországra, akiknek mintáját követve magyar
szerzők is írtak, szerkesztettek beszédeket. Két kódex, a müncheni (Pécsi
beszédek) és a bécsi, a rendi tudományos továbbképzésben résztvevő
tanulók számára készült. Talán a heiligenkreuzi kézirat is hasonló céllal
készülhetett, amelyben a müncheni sermonárium párhuzamos szövegeit
sikerült kimutatnunk. A negyedik, a Leuveni Kódex, a magyar nyelvű
szövegek alapján ítélve, inkább egy olyan magyar konvent lelki
szükségleteit tarthatta szem előtt, amelyben nővérek és laikus testvérek is
nagyobb számban éltek.
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ZSELICZKY BÉLA (Moszkva)
A magyar és szovjet társadalmi élet főbb eszmei
és reálpolitikai kölcsönhatásai
(a magyar demokratizálódási törekvések szempontjából)
A második világháború után lényeges társadalmi és politikai válto
zások köszöntöttek be Európa keleti felében, amelyek eredményei közis
mertek. Ebben a folyamatban jelentős szerep jut a szovjet—magyar köl
csönhatásoknak is, amelyek részletes történetével még adós a történettudo
mány.
A háború után bekövetkezett változások irányát lényegében a nagyha
talmak vezetői közötti alku és osztozkodás határozta meg. Ezek következté
ben Magyarország előbb 50, majd 80%-os szovjet befolyási övezetté vált.
Ez az arány idővel a nemzetközi tényezők determináns hatása következ
tében csaknem 100% lett; végül a Szovjetunióból jövő eszmei és politikai
hatások lettek döntőek, dominánsak a magyar társadalmi fejlődés egészére.
Külön eszmetörténeti tanulmányt érdemelne annak a hatásmechaniz
musnak részletes megvizsgálása, feltárása, amely évtizedekre meghatározta
és kizárólagossá tette a szovjet típusú lenini—sztálini eszmerendszert Ma
gyarországon. Ez a kizárólagos hatásjelleg a koalíciós időszak után, a pro
letariátus nevében létesített diktatúra korában teljesült ki, de tovább élt a
népidemokratikusnak, majd szocialistának nevezett történelmi szakaszokban
is.
Ennek a hatásnak (mint általában a hasonló folyamatoknál lenni szo
kott) megvannak a maga eszmetörténeti előzményei. Az adott esetben a
nemrég még hivatalos jellegű szocialista eszme magyarországi behatolásával
és befogadásával kapcsolatban előfutárként tarthatjuk számon a 19. század
60-as éveiből a munkásmozgalom lassalleánusi változatát, majd a 70—80-as
években a végleg befogadott marxizmust. Ezek után, de főleg az I. világhá
ború következtében a szocialista eszme szociáldemokrata változatával pár
huzamosan megjelenik tehát a kommunisztikus eszmei hatás és elmélet,
majd ennek bolsevik változata. Az utóbbi keletről, Szovjetoroszország köz
vetítésével jut el Magyarországra és eleinte a volt hadifoglyok révén
terjedt.
Ez már nem csupán a marxi kommunisztikus eszme, hanem annak
Lenin által modifikált vagy továbbfejlesztett, sőt 1917 októberétől a gya
korlatban is alkalmazott változata. Ezzel az elmélettel kapcsolatban maga
Lenin inkább bolsevizmusról beszélt. A bolsevizmus egyik jellemző voná
sára annak idején, még 1917. május 9-én a Népszava is felhívta olvasói fi
gyelmét. A sikeres politikai forradalomról szólva említi, hogy Lenin, aki
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jelentős erő az orosz szocializmusban, elveti a szocialista forradalom evolú
ciós útját és a győzedelmes polgári demokratikus átalakulást forradalmi
úton akarja azonnal szocialistává tenni. Ma ezt, a társadalmat bolsevista
úton átalakító eszmerendszert, leninizmus néven ismerjük (idővel és elég
huzamos ideig a Szovjetunióban mint marxi—lenini—sztálini eszmerend
szert tartották számon. Magyarországon viszont továbbra is csak mint mar
xizmusról beszéltek, de a kettő lényege ugyanaz volt.)
A politikai gyakorlatban a bolsevizmus 1917 októberében kézzelfogha
tó eredményt hozott. Ezt követően a forradalmi erőszakos átalakítások hívei
(kezdetben a Komintern útján) egészen napjainkig nemzetközi méretekben
alkalmazták mind a lenini forradalmi eszmét, mind annak bolsevista gya
korlatát. 1917 júniusában maga a Pravda írja: "A központi államokból
Oroszországban tartózkodó proletárok (értsd — hadifoglyok) százezreit kell
felhasználni arra, hogy megszilárdítsuk pártunk velük való világméretű kap
csolatait. . ." Az Oroszhonból hazatérő hadifoglyokkal kapcsolatban maga
Lenin jegyezte meg annak idején az OK(b)P 8. kongresszusán (1919 már
ciusában), hogy azok százezrei "eljutva Magyarországra, Németországba,
Ausztriába, elérték azt, hogy a bolsevizmus bacilusai teljesen megfertőzték
ezeket az országokat".
A lenini eszmei hatás, annak gyakorlati alkalmazása, a lenini szocializ
mus-változat első kísérlete Magyarországon 1919 márciusától közismert. A
Magyar Tanácsköztársaság története eléggé feldolgozott, s az oroszországi
hatás nem igényel különösebb bizonyítást. Egy dolog azonban megjegyzen
dő: az első magyarországi diktatúra fő mozgatóereje a lényegében véve
Moszkvában megalakult, majd idehaza illegalitásban újjászerveződött kom
munista párt volt. Ez lett a fő szervező erő is, amely a bolsevik tapasztala
tokat hasznosította, átültette a magyar gyakorlatba.
Ezzel az első, vesztes 1919-es szocialisztikus-kommunisztikus bolse
vista próbálkozással szemben a második, az 1948-ban létrejött proletárdik
tatúra csak annyiban tért el, hogy egy győztes katonai hatalom biztosított
számára kedvező előfeltételeket és közeget, s volt egy átmeneti koalíciós
időszak, amely a másodiknak kikiáltását megelőzte. Itt is van bizonyos pár
huzam. A KMP 3. kongresszusa, akárcsak annakidején a lenini terv és rea
lizálódott törekvés, már 1946-ban napirendre tűzte a „népidemokratikus
forradalom szocialista forradalommá való átnövésének harci programját".
Az első diktatúrával ellentétben a második rövid átmeneti időre figye
lembe vette a parasztság föld iránti vonzódását, vágyát, előbb földet osztott,
s csak azután kezdte meg az elképzelt szocializmus elmélete szerint szük
ségszerűnek és elkerülhetelennek tekintett kollektivizálását.
Akkor itt, Magyarországon a kortársak szemtanúi lehettek a keleti vál
tozatú, vagy sztálini típusú ortodox szocializmus mint konkrét társadalom
politikai gyakorlat hithű és részleteiben is megegyező másolásának. Hogy
minden pontosan úgy történjék, arról a moszkvai emigrációból hazatért ve-
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zető pártfunkcionáriusok gondoskodtak a „trojka", vagy a „négyesfogat"
vezetésével (Rákosi—Gerő—Farkas—Révai révén), ők honosították meg
szovjet példára a szocializmus lenini—sztálini modelljét, amelyet egyedül
helyes, elfogadható és járható útnak véltek, s nem csak propagálták, de tűzzel-vassal, mindenáron keresztül is vitték mind elméletben, mind gyakorlat
ban.
Jellemző módon ők már a koalíciós években megkezdték a közvetlen
törvénysértéseket, a partnerek erőszakos kiszorítását a hatalomból, majd pe
dig gondoskodtak a többi politikai párt „elhalatásáról". A két munkáspárt
egyesítésétől számít a proletárdiktatúra megteremtése, akkor veszi kezdetét
a deklarált szocialista társadalom építése. Sokan ma is úgy vélik, hogy az
1948-as pártpropaganda még számolt a hazai sajátosságokkal, hagyomá
nyokkal, s csak a pártvezetés tévelyedett el a későbbiekben. Ma már nem
kérdéses, hogy eltévelyedett-e, vagy pedig öntudatosan másolta a hazai
munkásmozgalom számára idegen sémákat.
Tény, hogy a vezető réteg, amelynek meghatározó egyéniségei a
moszkvai emigrációból tértek haza, igazi leninista típusú pártot hozott létre
sztálini minta szerint, olyan pártot, amely az országnak a saját politikáját
diktálta, és lényegében a törvények felett állt. Ő maga volt a törvény. Az
MDP eszmei és nyilatkozati szinten folytatta ugyan a hazai munkásmozga
lom hagyományait, a valóságban azonban a voluntarizmus, a személyi kul
tusz, a törvénysértések útján haladt, erőszakot követett el a társadalmon.
A magyar társadalom átalakításának koncepciója lényegében és formái
ban teljesen megegyezett a szovjettel. Kimondja, hogy az államosítás után a
szocializmus alapjainak lerakása feltételezi a szocialista iparosítást, a mező
gazdaság kollektivizálását, a szocialista kulturális forradalmat, de ugyanak
kor az államélet demokratizálását és az életszínvonal emelését is. Nos, az
első három, ha túlkapások és erőszak révén is, de realizálódott, az utolsó
kettő viszont pontosan a fonákjára sikerült. így demokratizálódás helyett
diktatórikus rendszer jött létre, az életszínvonal pedig a háború utáni fellen
dülést követően visszaesett. Közben egymásra halmozódtak a hibák.
Jellemző, hogy az 1949—1953-as gazdasági és politikai helyzettel kap
csolatosan általában csupán „hibákról", némi „túlkapásokról" volt szokás
beszélni. Ma már kimondhatjuk, hogy azok távolról sem voltak szerény
„tévedések" — céltudatos tevékenységről volt szó a sztálinista—rákosista
vezetés részéről, egy séma hű másolásáról. Több annál — az adminisztra
tív, fél feudal is utasításos és elosztási rendszer lényege fejeződött ki benne.
Itt is több közvetlen és konkrét, formai és lényegi hasonlóságot fedez
hetünk fel a szovjet és magyar gyakorlat között. Ez nem csupán az egypárt
rendszer meghonosításában, az 1936-os szovjet és az 1949-es magyar alkot
mányok hasonlóságában, az egész politikai berendezkedés azonosságában,
vagy az 1950-ben bevezetett tanács-rendszer átvételében, illetve a tervutasí
tásos rendszer bevezetésében stb. nyilvánult meg, áthatotta az egész társa-
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dalmi-gazdasági és politikai életet. Hisz a társadalom átalakítása a legkivá
lóbb Sztálin-növendék, Rákosi Mátyás vezetésével történt, aki Szegedet sem
kedvelte a Csillagbörtönben töltött évei miatt.
Ma az ötvenes évek kapcsán a „szocialista törvényesség megsértésé
ről" szokás beszélni. Ha azonban a rendszer deklarációit és a valóságot
összevetjük, akkor a kettő között kirívó a különbség, s nagy az ellentét.
Az ilyen ellentét Oroszországban és a Szovjetunióban mindig is léte
zett. A törvényt itt sem mindenkor tisztelték és nem is tartották be, ehelyett
a mindenkori „bátyuska" — a cár, később pedig a főtitkár volt az, aki meg
szabta az igazi törvényeket, aki minden törvény felett állt. (Csodálható-e,
hogy mindig volt valaki, akit imádni kellett?) Magyarországon másként ala
kult a helyzet, de a 40-es évek végén változtattak rajta, hiszen megjött Rá
kosi. Az elmélet és a gyakorlat között az új körülmények közepette ugyan
csak szöges ellentét alakult ki.
A proletárdiktatúra lenini elmélete szerint a diktatúrát az osztályellen
séggel szemben, a széles néptömegek irányában pedig demokráciát kellett
volna alkalmazni. A gyakorlatban a vezető pártelit a diktatúra funkcióját vi
szont mindenkivel szemben alkalmazta, kereste és mindenkor megtalálta az
„osztályellenséget". (Széles körben ismert a szociáldemokraták „bandájá
nak", az illegális KMP-tagoknak, a felső katonai vezetésnek, a „jugoszláv
és angol kémeknek", az orvosoknak az „ügye".) Magyarországon saját
GULAG született, amelyet megjárt minden 3-4. magyar család valamelyik
tagja, több mint 800 ezer paraszt állt bíróság elé. . . Végül olyan hatalmi
struktúra alakult ki, amely elméletileg a proletariátus diktatúrája, a gyakor
latban viszont a párt diktatúrája lett, majd pedig személyi diktatúra, a veze
tő elit diktatúrája, később az apparátusé. Ez volt a Szovjetunióban, ez lett
Magyarországon is.
1953-ban, Sztálin halála után, amikor az új vezető réteg a saját hatalmi
bázisának megszilárdításán fáradozott, jelentkezett a változtatás kényszere,
annak sürgetése. Ebben a helyzetben megfelelő változást igénylő szovjet in
spiráció jelentkezett Magyarország irányában is, ahol a Rákosi-vezetés már
válsághelyzetet teremtett, és ez elérte a tűrőképesség határát.
Akkor határozottan pozitív jellegű és hatású szovjet ráhatásról volt
szó, ami végül is a demokratizálódás irányába terelte a fejleményeket.
A Rákosi-pártelit azonban megpróbálta figyelmen kívül hagyni a
moszkvai intenciókat. Ilyen körülmények között köszöntött be 1953 június
közepe, amikor az MDP vezetőit Moszkvába rendelték és kifejtették előttük
a változtatás elkerülhetetlenségét.
Ekkor jelentős fordulat következett be az akkori politikai irányvonal
ban Magyarországon, amelyet a történettudomány „új szakaszként" tart
számon. Ez a másféléves szakasz, amelyet Nagy Imre neve fémjelez, termé
szetesen nem jelentette a meglévő ideológia feladását, csupán a sztálinizmus
részleges elítélését tartalmazta, annak vadhajtásait volt hivatva lenyesegetni
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(és mást nem is tehetett az akkori körülmények között). De mégis egy irá
nyított és adagolt változtatási folyamatot indított el a demokratizálódás irá
nyába.
Ennek az első reformkommunista kísérletnek mégis nagy volt a jelen
tősége, mivel beismerte a múlt hibáit, a voluntarizmust, konkrét lépéseket
tett a törvénytelenségek felszámolására. Ezenkívül ez volt a régióban az
első és egyedüli demokratizálódási kísérlet. Az 53-as próbálkozás nem von
ta kétségbe a létező, szocialistának nevezett rendszert, annak lenini modell
jét sem, teljes egészében meghagyta a szovjet típusú struktúrát, de annak a
fogyatékosságait fel akarta számolni (és hozzá is kezdett), a modell javítá
sán fáradozott. Ez a próbálkozás több vonatkozásban is túlhaladta az akkori
szovjet malenkovi—hruscsovi lépéseket.
A népfrontpolitika vonatkozásában, annak visszaállítása tekintetében
pedig a Nagy Imre-i-elgondolás a társadalmi és politikai élet jelentős de
mokratizálásával járt volna együtt. A Nagy Imre által kezdeményezett re
form, megakadása ellenére túllépte országos jelentőségét. Demokratizálási
készségei révén viszont elrémítette a szomszédos „testvéri országok" vezető
elitjét (Ulbrichtet, Georgiu-Dejt, Cserenkovot, Beirutot), akik veszélyeztet
ve érezték sztálinista hatalmi rendszerüket. Tőlük, de Budapestről is vész
jelek érkeztek Moszkvába. Ezek összességükben, és talán leginkább a Rá
kosi-gárda által az SzKP-nek küldött dezinformációk megtették a magukét.
A pártokrácia berkeiben otthonosan mozgó és ravasz Rákosi végül is meg
győzte a szovjet vezetést Nagy Imre félreállításának szükségességéről.
A reformfolyamat megszakadt, a Rákosi-féle pártokrácia ideiglenesen
győzedelmeskedett. (Ők bíztak a sztálinista restauráció lehetőségében,
visszafordították a hazai politikai irányvonalat a régi dogmatikus kerékvá
gásba. Végül ez a helyzet — a demokrácia visszaszorítása — vetette fel a
hamleti kérdést a sztálini szocializmus és a demokrácia viszonyáról.)
Nemsokára jött az SzKP 20. kongresszusa, s annak határozatai a de
mokratikus erőknek kedveztek Magyarországon is, mivel azonban azokat
Rákosiék a saját érdekükben próbálták kihasználni, ez az országban kiala
kult eszmei, erkölcsi és politikai válság elmélyülését eredményezte, újabb
megrázkódtatásokat hozott.
Rövidesen olyan helyzet alakult ki, amikor a politikai vezetés elitjének
számot kellett adnia addigi irányvonaláért. Ekkor, újabb szovjet közbelé
pésre, Rákosi kénytelen volt távozni a párt éléről.
Az SzKP 20. kongresszusa kétségkívül szemléletformáló jelentőséggel
is bírt a magyarországi események alakulására. Határozatai, majd Rákosi
eltávolítása ösztönzőleg hatottak a demokratikus erőkre. Az új vezetőség
(melynek tagjai sem voltak mentesek a törvénytelenségektől, s akik ragasz
kodtak, kötődtek a Rákosi-vonalhoz), nem volt képes folytatni a korábbi re
formokat, nem volt képes elnyerni a nép bizalmát. A társadalmi krízis to-
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vább mélyült és 1956. október 23-án antisztálinista tömegtüntetésbe torkol
lott, majd népfelkeléssé, forradalmi jellegű ellenállássá nőtte ki magát.
Az októberi—novemberi eseményekkel kapcsolatban különböző felfo
gások, értékelések voltak és vannak forgalomban, s azok máig érzékenyen
érintik a barikád különböző oldalain állókat. Ha azonban áttanulmányozzuk
a korabeli sajtót, a történelmi értékű és ma már hozzáférhető dokumentu
mokat, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a különböző indíttatású, társadalmi
és politikai erők sokfélesége és törekvéseik különbözősége ellenére, a domi
náló, meghatározó jelleg mindig is az antisztálinista, az akkor létező szocia
lizmus megjavítására törekvő fellépés volt, a demokratizálódási vágy, a sza
badságra és függetlenségre való törekvés határozta meg az eseményeket,
ezek voltak a mozgatórugói (még akkor is, ha voltak a felkelők között való
di ellenforradalmi elemek).
1956-ban, sajnálatos módon, az újabb külső szovjet ráhatás akkor kö
vetkezett be, amikor a felborzolt kedélyek csillapodni, a társadalmi-politikai
ellentétek demokratikus úton rendeződni látszottak, amikor úgy tűnt, hogy
a szovjet vezetőség Budapesten járt neves és felelős képviselői is áldásukat
adták a válság békés rendezésére, a demokratikus többpártrendszer kialakí
tásának keretében. A fegyveres beavatkozás nem csak a diákságot, az értel
miséget, de a munkásságot is megrázkódtatta, kiábrándította a demokratikus
szocializmusra való törekvés lehetőségéből, s így lényegében az eszme érté
kének a devalválásához járult hozzá.
Az 1956 utáni megtorlási, majd konszolidálási időszakot leszámítva,
újból a régi szocializmus-modell tért vissza, restaurálódott, igaz sokkalta
puhább, kevésbé diktatórikus, de ugyancsak autokratikus formájában. A
magyar demokratizálódási törekvések szélesedni látszó lehetőségei egy idő
re újra beszűkültek, a magyar reformkommunisták, az értelmiség kénytele
nek voltak megérteni és elfogadni egy hosszabb szakaszra, hogy mozgási
lehetőségük korlátozott; idővel elfogadták az ún. „liberalizált kádári szocia
lizmust". Ez utóbbi, ha elvben a régi volt is, mégis mást hozott, mint a Rá
kosi-féle, vagy a környező országokbeli társadalmi-politikai berendezkedés,
s ezt egyéb híján a magyar társadalom egésze mégis elfogadta a 60-as évek
második felében, a 70-esben pedig bele is élte magát, sőt — joggal büszke
is volt rá. Tehette is, hiszen az új vezetés végül is teljesítette a felkelők kö
veteléseinek túlnyomó részét (a függetlenségi és egyéb külpolitikai vonatko
zású kitételen kívül), magasabb életnívót biztosított, több szabadságjogot és
demokratizmust nyújtott, mint a környező országok rezsimjei. Persze, min
den viszonylagos, de ne feledjük, hogy a lehetőségekhez mérten ez nem
volt kevés! Sajátos út volt ez a „létező szocializmus" útvesztőiben, amit
külföldön néha magyar modellként is emlegetnek.
S ne feledjünk még egyet. A Kádár-éra idején Magyarországon több
olyan reformkezdeményezés, próbálkozás is volt, amelyek a demokrácia
irányába hatottak, sőt kisugároztak a többi országra, így a Szovjetunióra is.
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Persze ezeket a kihatásokat még tüzetesebb tanulmányozás tárgyává kellene
tenni.
Korszakos jelentőséggel bírt többek között az a kísérlet, amely csupán
a gazdasági élet terén kezdődött és új mechanizmus néven ismeretes. A ma
gyar reform világviszonylagban kis lépés volt, de az adott körülmények kö
zött a szocialista relációban hatalmas húzásnak számított. Vegyük figyelem
be, hogy törvényt bontott. A szocialistának mondott közegben lényegében
véve felmondta az addig egyedül üdvözítőnek tartott tervutasításos és lebontásos rendszert, több szabadságot biztosított a vállalatoknak, a piaci viszo
nyok meghonosításával próbálkozott, s kezdetekor minden fenntartások el
lenére, növelte a termelés hatékonyságát.
Igaz, már kezdetekor veszélyhelyzetbe került a reform is, különösen a
csehszlovák események kapcsán. Feltételezhetjük, hogy Kádár személyé
nek, az akkori táborban kiharcolt tekintélyének köszönhető, hogy valahogy
sikerült a 70-es évek elejéig—közepéig életben tartani, ami a régióban je
lentős eredménynek számított. De végül meg kellett torpannia (akár a Szov
jetunió valamennyi reformjának is), mivel a visszahúzó erők, a testvéri or
szágok vezető garnitúrájától támogatva elvezettek egy-egy újabb brezsnyevi
intencióhoz. így le kellett fékezni, s csak reformretorika képében élhetett
tovább.
Mindennek ellenére megvolt a jelentősége és későbbi hatása a többi or
szágra is. Igaz, ha kiterjedhetett, és az országok reformtörekvéseit integrál
ta volna, nagyobb lett volna a lehetőség életben maradására. És mégis, a
magyar reformelgondolás és tapasztalat egyes elemeit a 80-as évek folya
mán újra elővették és több szocialista országban is alkalmazni kezdték.
Állandó jellegű volt a régióban a politikai rendszer tökéletesítésének
igénye is a rendszer keretein belül. A vezetés is érezte ennek égető szük
ségszerűségét, s legalábbis elméleti viták szintjén állandóan napirenden tar
totta. A felső vezetés ugyan meg volt elégedve azzal, amivel rendelkezett,
de a változtatás illúzióját fenn akarta tartani. Hajlandó volt olyan látszatde
mokratizálódást beindítani, amely nem változtat monopolhelyzetén, nem ve
szélyezteti az apparátus uralmát. így született meg a 70-80-as évek „szocia
lista vagy termelési demokrácia"-elgondolása, amely némi demokratizáló
dással járt az üzemi szinten.
Egyedül Magyarország volt az az úttörő állam, ahol valódi konkrét lé
pések történtek a politikai demokrácia némi kibővítése terén. Azokat az ap
ró lépéseket értem ez alatt, amelyek a választási rendszer demokratizálódása
irányába hatottak, eleinte kísérleti, majd állandó jelleggel. Ezek során elő
ször két, majd ennél több jelöltet lehetett állítani egy-egy képviselői helyre.
Jellemző, hogy ez a magyar tapasztalat (amely, persze, nem veszélyeztette a
rendszert), csupán a 80-as években kezdett elterjedni a többi országban, így
a Szovjetunióban is.
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Igaz, hogy mindezek az apró demokratizálódási lépések a félbeszakított
gazdasági és politikai reformokkal egyetemben mégis csak lazítottak a rend
szer szorításán, fejlesztették a demokratizálódási készséget és vágyat, meg
könnyítették a későbbi, a 80-as évek végén beköszöntött demokratikus át
alakulásokat. Természetesen kihatottak a magyar, a szovjet és más ország
beli társadalmi-politikai élet egészére.
A 80-as évek végén az általános demokratizálódási kényszer elért min
den volt szocialista országot Európában, s ebben benne van a magyar és a
szovjet demokratizálódási kísérlet és tapasztalat hatása is.
A szovjet próbálkozások sorában a 20. pártkongresszuson kívül jelen
tős szerep jut a legutóbbi gorbacsovi peresztrojkának, amely újabb perspek
tívákat nyitott a valódi demokratizálódás felé. Nélküle nyilvánvalóan nem
bontakozhatott volna ki, de biztosra vehetjük, hogy nem fejlődhetett volna a
kiteljesedés stádiumáig az a demokratikus átalakulási folyamat, amely Ma
gyarországot és Lengyelországot követően 1989-ben végigsöpört a volt
európai szocialista régión.
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